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VOORWOORD

"Van waar toch die drang (of ambitie?) om een proefschrift te schrijven?' is
een vraag die veel promovendi bekend in de oren zal klinken. Ook ik ben
regelmatig met die vraag geconfronteerd. "Omdat het moet van de werkgever"
zou - althans in mijn geval - een onjuist antwoord zijn. Indien ik antwoord-
de, dat ik het gewoon interessant en prettig vind om met studie en onderzoek
bezig te zijn, werd ik wel eens meewarig aangekeken. Zielig heb ik mij ech-
ter in al die jaren niet gevoeld. Ik hoop mijn vrouw en kinderen evenmin.
Het onderwerp van deze studie betrof aanvankelijk de plaats van de kanton-
rechter in het familie- en jeugdrecht. Tijdens het onderzoek werd ik echter
door de wetgever 'ingehaald', want de plannen van de regering om de rech-
terlijke macht te reorganiseren en daarbij de kantonrechter onder te brengen
in het gerecht van eerste aanleg namen zulke concrete vormen aan, dat ik het
oorspronkelijke concept drastisch moest aanpassen. Het onderwerp betreft
derhalve niet meer de kantonrechter en het familie- en jeugdrecht, maar is
verbreed tot de (toekomstige) familie- en jeugdrechtspraak. De keuze voor dit
onderwerp is niet toevallig. Door mijn werk als maatschappelijk werker in de
kinderbescherming raakte ik geinteresseerd in de achtergronden van het fami-
lie- en jeugdrecht en in de rechtspraak op dit terrein. Dit werd nog meer
versterkt door mijn avondstudie rechten en vooral door de boeiende colleges
Jeugdrecht van prof.mr. M. Rood-de Boer. Dat zij na afronding van mijn stu-
die mijn "werkgever' an promotor is geworden, verheugt mij zeer. Ik ben haar
veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij mij in de afgelopen jaren
gestimuleerd heeft om met onderwijs en onderzoek bezig te zijn en om daarbij
kritische vragen niet uit de weg te gaan. Mijn dank gaat verder uit naar
prof.mr. J.B.M. Vranken, wiens kritiek in een beslissend stadium van het on-
derzoek tot een belangrijke wending van het onderzoek leidde. Ook zijn bege-
leiding daarna is voor mij leerzaam en verdiepend is geweest. De belangstel-
ling van beiden voor mijn werk en de prettige gesprekken met hen beteken-
den voor mij een bclangrijke stimulans.
Zonder anderen die op enigerlei wijze - direct of indirect - hebben bijgedra-
gen aan de totstandkoming van dit werk te kort te willen doen, wil ik hier
in het bijzonder danken mevrouw mr. V.M. Smits en mevrouw mr. A.C.M.
Vestdijk-van der Hoeven voor hun correctiewerkzaamheden. Verder dank ik
mevrouw J.G.J. Musters en mevrouw F. Nanlohy, medewerksters van het bu-
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reau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voor het 'camera-ready' maken
van de tekst.
Verder wit ik - hoe kan het anders bij een studie over het familierecht-
mijn familieleden hartelijk danken voor de steun en liefde die ik in de afge-
lopen jaren van hen heb mogen ontvangen. Het geluk om in een 'warm nest'
op te groeien is helaas niet iedereen gegeven. Dit boek draag ik daarom op
aan mijn ouders. Het is jammer dat mijn vader dit niet heeft mogen meebe-
leven. Tenslotte dank ik ook Aletta, Hester, Arnt en Myrthe voor hun liefde
en zorg. Ik besef dat mijn werkzaamheden regelmatig tot een inbreuk op ons
'family life' lei((1)den.

Rijsbergen, 31 augustus 1991 Paul Vlaardingerbrock
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INLEIDING

In de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel tot Wijziging van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in
verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen" (TK 1989-1990,
21 327, nr. 2) wordt op pagina 38 het volgende opgemerkt:

"Uit een intern onderzoek, verricht met het oog op de bezetting van de
zittende magistratuur, is gebleken dat de rechtbanken ongeveer 5,9%
van hun tijd aan kinderzaken besteedden. Er van uitgaande dat de be-
moeienis van de kantonrechter en de meervoudige kamer met minder-
jarigen qua tijdsduur verwaarloosbaar is, kunnen deze werkzaamheden
bijna geheel worden toegeschreven aan de kinderrechter".

Als wij de stroom van publikaties zien over de bemoeienis van de kantonrech-
ter met voogdijzaken en de aktiviteiten van de rechtbank met echtscheiding,
adoptie en gezagzaken, dan moge het in de Memorie van Toelichting gestelde
wel juist zijn voor minderjarigen, voor de bemoeienis met het familierecht
geldt het omgekeerde. Hier zijn het in het bijzonder de kantonrechterl en de
rechtbank die een belangrijke taak te vervullen hebben; daarbij lijkt de rol
van de kinderrechter2 weer te verwaarlozen. Echter, schijn bedriegt. Er blijkt
namelijk een duidelijke verwevenheid van deze drie rechterlijke instanties met
de familie- en jeugdrechtspraak te 44 te meer daar in zaken betreffende de
ouderlijke macht, voogdij, omgang en handlichting waarover de rechtbank (dus
ook in hoger beroep) beslist, ook de kinderrechter aan de behandeling decl-
neemt (art. 911 Rv). Naast deze drie verschillende rechters heeft ook de Ko-
ning nog een aantal taken op het terrein van het familie- en jeugdrecht. Deze
verdeling van rechtsmacht is verspreid geregeld in zowel het Burgerlijk Wet-
boek, de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering en in aanverwante wetten. Kortom, er valt een verschillende
competentieverdeling te zien op het terrein van het familie- en jeugdrecht,
hetgeen de duidelijkheid voor de justitiabele niet vergroot.

1·             Vergelijk Van Tulder en Spapens, 1990, pag. 20.

2.     Ibid, pag. 25: "Alken de door de kinderrechter bij de rechtbanken behandelde za-

ken vormen cen uitzondering: zij daaiden sterk in aantal."
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In dit onderzoek staat centraal de vraag hoe dit competentie-onderschcid is
ontstaan, welke veranderingen in de rechterlijke taken op het onderhavige
terrein sindsdien zijn tot stand gebracht en wat de konsekwenties voor de
familie- en jeugdrechtspraak zullen zijn van een rechterlijke reorganisatie,
waarbij de kantonrechter zat moeten integreren in een gerecht van eerste
aanleg. De bedoeling van dit onderzock is een aanzet te geven tot de instel-
ling van tan te vormen unit in het gerecht van eerste aanleg, welke specifiek
belast zal worden met de familie- en jeugdrechtspraak
Van belang is hoe de familie- en jeugdrechtspraak er na het jaar 1995 uit
zal zien. Dat jaar is immers genoemd als het jaar waarin de integratie van
kantongerecht en arrondissementsrechtbank tot 66n gerecht van eerste aanleg
gerealiseerd zal moeten zijn.3 Een blik in andere landen kan ons daarbij in-
zicht verschaffen over de plaats en funktie van de familie- en jeugdrechter
binnen de rechterlijke organisatie aldaar, alsmede een indruk geven van de rol
die de familie- en jeugdrechter vervult (rechter, bemiddelaar, verzoener).
Hiermee is tegelijkertijd de opbouw van de hoofdstukken gegeven.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de historische competentieverdeling van
rechtbank en kantonrechter op het terrein van het familie- en jeugdrecht en
hull huidige rechtsmacht terzake. Ook de weeskamer en de familieraad, die
vroeger beide - naast de rechter - een belangrijke taak op het terrein van de
jeugdrechtspraak vervulden, zullen daarbij worden behandeld.
De invoering van het instituut kinderrechter en diens taken op het terrein
van het familie- en jeugdrecht, de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht
komen ter sprake in hoofdstuk 2. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan
de kritiek op de verschillende sleutelposities van de kinderrechter in het
jeugdstrafprocesrecht en bij de ondertoezichtstelling.
De sedert 1838 ondernomen pogingen om te komen tot een reorganisatie van
de rechterlijke macht, alsmede de achtergrond en resultaten van die pogingen
zullen in hoofdstuk 3 ter sprake komen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit
naar de samenvoeging van het kantongerecht en de arrondissementsrechtbank
tot een gerecht van eerste aanleg.
Omdat Nederland en Belgie tot het jaar 1830 een op elkaar geljkende orga-
nisatie van de rechterlijke macht kenden, wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op
de huidige competentie van de Belgische rechter op het terrein van het fami-
lie- en jeugdrecht en op de aldaar geuite wensen om te komen tot een nieuwe
familie- en jeugdrechter.
In hoofdsiuk 5 staan de familie- en jeugdrechters in Japan, Australit en
Engeland centraal en zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan de
plaats, competentie en werkwijze van de in Japan en AustraliB functionerende
Family Court. In dit kader is de Engelse familie- en jeugdrechtspaak interes-
sant, omdat aldaar de familie- en jeugdrechtspraak eveneens over verschillen-
de rechters is verdeeld en men in afwachting is van de invoering van de

3. Vergelijk Stcrt. 1990, 123, p. 9.
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Children Act 1989, welke wet de komst van een Family Court zou kunnen
bespoedigen.
Daar in de eerste vijf hoofdstukken vooral aandacht is besteed aan de com-
petentie van de familie- en jeugdrechter en diens plaats in de rechterlijke
organisatie, zal in het zesde hoofdstuk worden ingegaan op de (vermeende)
verzoenende/bemiddelende taak van de familierechter, waarbij eveneens naar
diens bemiddelende rol in de familierechtspraak in enkele andere landen ge-
keken wordt.
In hoofdstuk 7 tenslotte zal een visie worden gegeven op de taak en functie
van de familie- en jeugdrechter en diens plaats binnen de rechterlijke macht
in de nabije toekomst. Daarbij zullen ook de voor- en nadelen van specialisa-
tie ter sprake komen, alsmede de vraag hoe rechter en particulier initiatief
met elkaar kunnen samenwerken.
Het onderzoek is begin juni 1991 afgesloten.
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Hoofdstuk 1

DE KANTONRECHTER, DE RECHTBANK EN HET
FAMILIE- EN JEUGDRECHT

1.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderscheide taken van de kantonrech-
ter en de (familiekamer van de) rechtbank op het terrein van het familie- en
jeugdrecht. Voor een goed inzicht in de huidige bevoegdheidsverdeling tussen
kantonrechter, rechtbank en kinderrechter, is enige kennis van de oorsprong
van deze rechterlijke colleges alsmede van hun oorspronkelijke competentie-
verdeling op het onderhavige rechtsterrein noodzakelijk.
Derhalve zal hierna eerst kort worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis
van de rechtbank en de kantonrechter. Daartoe zal een onderscheid worden
gemaakt in de periode v66r 1790, 1790-1813, 1813-1884, 1884-1905, 1905-1970
en de periode na 1970. Voorzover relevant zal daarbij eveneens de weeskamer
en de familieraad ter sprake komen.

1.2. RECHTSPRAAK VOOR 1790

Oorspronkelijk bestond het gerecht op het platteland in het algemeen uit de
gezamenlijke buren.1 Vooral in het weston van ons land werd deze buur-
spraak echter geleidelijk vervangen door een schepenbank, bestaande uit de
meest voor rechtspraak in aanmerking komende geerfden, die in deze als
vertegenwoordigers van de gezamenlijke buren optraden. Degenen die tot
schepen waren aangewezen waren verplicht om deze taken op zich te ne-
men.2 In later tijd ontwikkelde zich hiernaast de rechtspraak door de lands-
heer zelf, die echter nauw samenwerkte met zijn regeringsraad, welke raad
in sommige gevallen als rechter in hoger beroep fungeerde. Uit enkele van
deze landsheerlijke adviesraden ontwikkelden zich de Hoven van Justitie.3

1.            Dc Montd vcr Loren cn Spruit, 1982, p. 72 ev.
2.     lien strafbedreiging op weigering was noodzakelijk omdat veel burgers weinig zin

hadden om deze tijdrovende functie te vervullen. Dit veranderde pas na het ont-
staan van groepen burgers, die van hun rente konden leven en dus over veel vrije
tijd beschikten; ibid, p 117-118.

3.       Ibid, p. 134-139.
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Naast de contentieuze jurisdictie bezaten de gerechten of de regeringsraden
ook het recht van voluntaire jurisdictie, zoals bijvoorbeeld het recht om een
curator aan te wijzen over een krankzinnige, dove of stomme of inzake de
gerechtelijke levering van onroerend goed.4
Soms stelde de landsheer een ambtenaar aan, die als zijn vertegenwoordiger
en in zijn naam de rechtsmacht in het district uitoefende. Deze vertegen-
woordiger werd wel baljuw, drost, ruwaard of maarschalk genoemd en was
vaak belast met strafrechtelijke zaken. De baljuw was voorzitter van de hoge
vierschaar, een college van welgeboren mannen, die de bevolking van het
district vertegenwoordigden.
In Holland waren de baljuwschappen onderverdeeld in ambachten, waar de
ambachtsheer zelf de lagere rechtspraak kon uitoefenen, al was dat niet ge-
bruikelijk.5 Dikwijls werd door de heer van een ambachtsheerlijkheid iemand
("schout" genoemd) aangesteld, meestal door verpachting of verpanding van
het rechterschap. De schout was voorzitter van een college van schepenen, de
schepenbank (ook wel "gezworenen" genoemd), vorderde recht en zorgde zo
nodig voor executie van het vonnis.6
In de regel trad de baljuw of schout niet als alleensprekend rechter op. Van
Zinnicq Bergmann noemde het "een zegenrijke overwinning van de ontluiken-
de beschaving op de barbaarschheid der tijden, toen de regtsmagt van den
Unicus Judex, Baljuw, Schout, Meijer, op het rechtscollegie werd overge-
bragt, of liever, toen de Unicus Judex verpligt werd, zijne regtspraak naar
het oordeel en de bevinding (vondenesse, vonnis) van schepenen te regelen .7
Dit gebeurde in het midden der dertiende eeuw toen Hertog Hendrik II van
Brabant in zijn Charter-testament van 22 Januarij 1247 toezegde, dat de
Baljuws het land (Brabant) moesten bestieren naar oordeel en vonnis van de
schepenen en indien zij zulks niet deden, zij en hun goederen ernstig bestraft
zouden worden.8 Met dit Charter werd dus zowel de civielrechtelijke als de
strafrechtelijke, de contentieuze en de voluntaire rechtspraak in handen van
een college gelegd, al duurde het tot 1260 voordat in Brabant de Unicus Judex
uit de rechtspraak verdween.9
De schepenen hadden als college een drievoudige taak, namelijk de recht-
spraak in burgerlijke en strafzaken, het verlijden van authentieke akten als-
mede de taak van wetgeving en bestuur. Daarnaast hadden de schepenen nog
de zorg voor de belangen der onmondigen (geestelijk gestoorden, weeskinde-
ren) en afwezigen, alsmede de controle en het beheer der hospitalen en an-
dere inrichtingen van 'weldadigheid: Voor de uitoefening van deze (voorna-

4.      Ibid, p. 144.

5.          Iibid, p. 146.
6.          Iibid, p. 141
7.          Van Zinnicq Bergmann, 1874, p. 2.
8.          Iibid, p. 2 en 3.
9.          Iibid, p. 5.
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melijk financiele) zorgtaak werden door veel gemeentebesturen speciale col-
leges ('weeskamer" genaamd) opgericht.10 De ervaringen met deze weeskamers
waren gedeeltelijk positief en deels negatief. Positief omdat de goed functio-
nerende weeskamers optraden tegen voogden en verzorgers die hun zorgplicht
niet goed uitoefenden en paraat stonden tegen vermeende of oncontroleerbare

aanspraken van verwanten, die soms jaren na de uitkering nog hun recht op
de nalatenschap meenden te kunnen doen gelden. Negatief omdat niet iedere

gemeente een weeskamer kende, niet iedere weeskamer optimaal functioneerde
en in veel testamenten de bemoeienis met de (gelden van) de (half-)weeskin-
deren werd uitgesloten, waardoor het toezicht van de weeskamer tot nul gere-
duceerd werd. De Gou konstateert dat het weeskamerrecht daarmee veranderde

van dwingend in regelend recht en op een gegeven moment zo'n vorm aannam,
dat in de door de notarissen verleden testamentaire akten de seclusie van de
weeskamer een vanzelfsprekende clausule was geworden.

11

Konden in eerste instantie slechts met grote moeite "vrijwilligers" gevonden

worden voor de rechtspraak, in later tijd werden schepenen gekozen uit de
"vroedste, kundigste, aanzienlijkste burgers der gemeente".12 Een gedeelte
van het college van schepenen was belast met de civiele13 en een ander ge-
deelte met de strafrechtelijke rechtspraak. De schout of baljuw was voorzit-
ter, opende de Vierschaar en maande de leden aan te vonnissen, hij nam de
stemmen op, sprak het vonnis uit en executeerde dit. Met andere woorden, de
baljuw of schout was zowel openbaar aanklager (lid van het Openbaar Minis-
terie zouden wij nu zeggen) als rechter. Deze rechtspraak door de14

Vierschaar werd gehandhaafd tot aan de inlijving van ons land bij het Franse

keizerrijk (zie hierna), waardoor de Franse rechterlijke organisatie en de
daarbij geheel nieuwe figuur van de alleensprekende vrederechter ook in
Nederland werd ingevoerd.

15

10. Zie voor een beschrijving van de (organisatie en taken van de) weeskamer bij De

Gou, 1943; Dc Roever, 1878; en bij Smit, 1846.
11. De Gou, 1943, p. 97 en 100 ev. Zie ook De Roever, 1878, p. 35; Smit, 1946, p. 58-

60.

12. Van Zinnicq Bergmann, 1874 , p. 7. Artikel 3 van de Caroline, het Charter van

kcizer Karel dat op 12 augustus 1525 aan 's-Hertogenbosch werd verleend zegt het
aldus: :..dat zij tot Schepenen van onze voorz Stad zullen nemen, kiezen ende

ordonneren de notabelste, oirbaarlijkste en nuttelijkste persoenen, enz zonder

hetzelve te laten, om goet oft profijt, om haat, om nijd, faveur oft anders'.

13. Zie voor de voluntaire jurisdictie van schout en schepenen onder andere bij

Martens van Sevenhoven, 1912, p. 40 en 41.
14. Van Boven, 1919, p. 18-23.
15. Van Zinnicq Bergmann, 1874, p. 9 en 10
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1.3. VREDERECHTERENFAMILIERAAD. DEPERIODE VAN 1789-
181316

1.3.1. De juge de paix

Voor een goed begrip van de huidige rechterlijke organisatie is enige kennis
van het ontstaan van het instituut van 'vrederechter' noodzakelijk. De instel-
ling van dit instituut was nieuw voor de Nederlandse situatie. Maar ook in
Frankrijk zelf kende men deze vorm van rechtspraak pas sedert 1790.17 In
dat jaar, het tweede jaar der Franse Revolutie en nog tijdens de regering
van Koning Lodewijk XVI, werd namelijk door de Assemb16e Nationale Con-
stituante de 'juge de pad (de Franse evenknie van de vrederechter) inge-
voerd bij het Decreet op de rechterlijke organisatie van 16 augustus 1790.
Door de sanctionering door de koning op 24 augustus 1790 werd dit decreet
tot wet.18

Artikel 1 van de derde Titel van het Decret sur l'organisation judiciaire be-
paalde, dat in ieder kanton zouden zijn: "un juge de paix et des prud'hommes
assesseurs du juge de paix". Deze hadden tot taak om geheel naar billijkheid

16.
Zie Martens van Sevenhoven, 1912, voor dc positie van de justitiele colleges in de

periode 1795-1811. Een historisch overzicht van de Nederlandse wetgeving inzake de
rechterlijke organisatic in deze periode vindt men in dc dissertatie van Van Boven,
1990. De komst van de vrederechter in ons land wordt beschreven in het procf-
schrift van Van Dapperen, 1991.

17.     Thouret, lid van de Constituante, wordt door Ten Raa bestempeld als de geestelijke
vader van de juge de paix en van het bureau de paix. Thouret blijkt beinvioed te
zijn door Voltaire, die in een pamflet melding maakte van de "fescurs de pax en
Hollande'. Onderzock van Ten Raa heeft duidelijk gemaakt, dat Voltaire op zijn
beurt zeer waarschijnlijk weer beinvlocd is door het "college van vredemakers" te
Leiden, dat van 1598-1811 volgens de 'grande conciliation-gedachte' recht sprak;
Ten Raa, 1970, p. 346 en 347; Van Dapperen, 1991, 9 9 en 10.
Zie over de materick en formcic verschillen tussen de Lcidse vredemakers cn de
latere juge de paix, Van Herwijnen, 1989.

18. Van der Kemp, 1847, p. 1; Ten Raa, 1970, p. XV. Eigenlijk is hier spoke van ecn

decrect-wet. Van een decreet enerzijds, omdat het door de Assemblde Nationale
Constituante op 16 augustus 1790 was uitgevaardigd en van wet anderzijds, omdat
de soevercine vorst, koning Lodcwijk XVI nog op 24 augustus van datzelfde jaar
het decrect sanctioneerde. Van Dapperen, 1991, p. 10 t/m 12.
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recht te spreken. De juge de paix was niet gebonden om recht te spreken
volgens de wet of de gewoonte 'voorzover de wet daarnaar verwees".19 Hij
behoefde dan ook geen blijk te geven van wet- of rechtskennis.
Het decreet van 1790 voerde het beginsel in, dat g66n gewoon burgerlijk
proces zou kunnen worden begonnen, zonder dat de eisende partij vooraf had
getracht om met zijn tegenpartij tot een schikking te komen ten overstaan
van 66n van de speciaal voor dit doel ingestelde bureaux de paix.20

De juge de paix als zodanig had twee taken:
le. een rechtsprekende taak met zijn twee prud'hommes assesseurs. Het

betrof geen rechtspraak volgens de wet, maar naar billijkheid.
2e.   het als voorzitter decl uitmaken van het bureau de paix, aan welk bu-

reau vier of zes prud'hommes assesseurs zijn verbonden. Dit bureau de
paix was (ex art. 2 en 5, titel X, Decreet 1790) belast met de algemene
preliminaire conciliatietaak.21

Achtergrond van de wens tot invoering van het instituut 'juge de paix' werd
in een op 7 juli 1790 gehouden rede door Thouret verwoord:

"Le ddsir le plus g6n6ral, pour le fond de la chose en elle-meme, est
de producer aux habitants des campagnes une justice prompte, facile,
et, pour ainsi dire, domestique, qui n'exige pas Pappareil d'une proc6-
dure ruineuse, et qui ne demande pas d'autres lois que les indicatives
du bon sens: c'est sans doute un grand bienfait pour des citoyens long-
temps dupes des praticiens..22

Deze wens van Thouret ging anderhalve maand later in vervulling, zoals wij
hiervoor zagen. De juge de paix ontving bij de decreet-wet op de rechter-
lijke organisatie van 1790 eveneens een rechtsprekende taak op het gebied
van het familierecht, namelijk in artikel 11 van het decreet van 16 augustus
1790.23 Tot de belangrijkste taken van de vrederechter op dit terrein behoor-
den de verzegeling en ontzegeling van boedels van nalatenschappen en faillis-
sementen en het voorzitterschap van de familieraden (art. 416 C.c.), waarbij
hij overigens geen beslissende stem had. Naast de algemene preliminaire con-

19. Artikel 9 van Titel 3 van het Decreet van 16 augustus 1790. Zie Ten Raa, 1970, p.

266-271 en 283-284, als ook Van der Kemp, 1847, p. 2 en 3.
20. Artikel 2, Titel 3, decreet van 16 augustus 1790. Ten Raa, 1790, p. XVII.

21. Artikel 5 van het Decreet van 16 augustus 1790 luidde: "Aucune action principale
ne sera regue au civil devant Ics juges de district, entre parties qui seront toutcs

domicilides dans k ressort du mEme juge de paix, soit & la campane, si le deman-
du n'a pas donnd, en t6te de son exploit, copic du certificat du burau de paix,
constatant que sa partie a 6t6 inutilement appelk A ce bureau, ou qu'il a empuit
sans fruits sa mddiation.'

22.        Ten Raa, 1970, p. 266.
23.    Zie voor de geschiedenis en inhoud van deze bepaling bij Ten Raa, 1970, p. 273

jo. p. 401.
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ciliatietaak en het voorzitterschap van het bureau de paix werd hij dus ook
belast met de zogenoemde extra-judiciale werkzaamheden.
Tot slot dient te worden vermeld, dat van 1795 tot 1801 de juge de paix
recht sprak met twee bijzitters. Daarnaast had hij een preliminaire in alle
gevallen, waarin de wet dit voorschreef, ongeacht waar de partijen hun
woon- of verblijfplaats hadden. Tot 1801 is de juge de paix voorzitter van
een college geweest. Bij 66n der wetten van 20 maart 1801 (29 ventose an 9)
kregen de prud'hommes assesseurs de taak van plaatsvervangeis van de juge
de paix, die voortaan alleensprekend rechter zou zijn. 4

1.3.2. De fantilieraad

De 'familieraad' of 'conseil de famille' (art. 160,405 ev. Code Civil 1804) was
een Frans verschijnsel. Tot de belangrijkste taken van de familieraad behoor-
den de benoeming van voogden over minderjarigen, de benoeming van curators
over afwezigen en nog niet geboren kinderen (de curator ventris), alle andere
zaken tijdens de voogdij of de curatele die de persoon, de status of de be-
langen van minderjarigen en afwezigen betreffen.
Deze conseil de famille, bestond - buiten de juge de paix - uit de zes naaste
bloed- of aanverwanten van de minderjarige, die "als het beste met deszclfs
wezenlijke belangen bekend", steeds als leden van de familieraad moesten
worden opgeroepen, tenminste wanneer zij binnen de gemeente waar de voog-
dij was opengevallen, of binnen de afstand van twee myria-meters (20 kilo-
meter) van deze plaats woonachtig waren. Woonden er geen naaste bloedver-
wanten in die plaats of in de buurt, dan mochten ook minder nadere bloed-
verwanten door de vrederechter worden opgeroepen, aldus de Code Civil. Zelfs
wanneer er in het geheel geen - of niet de wettelijke vereisten bezittende-
bloedverwanten in voldoende getale in die plaats woonachtig waren, kon de
vrederechter hun plaats doen vervullen door personen, waarvan bekend was,
dat zij met de vader of moeder van de minderjarige in aanhoudende vriend-
schap hadden geleefd.25 De 'juge de paix' was bij staking der stemmen stem-
gerechtigd en had daarmee een doorslaggevende stem (art. 416 C.c.).
Vrouwen konden in het algemeen geen decl uitmaken van de familieraad; al-
teen moeders en grootmoeders mochten deel uitmaken van de 'conseil de fa-
mille' (art. 442 C.c.). Verder mochten ook minderjarigen niet aan de 'conseil
de famille' deelnemen, tenzij het de (minderjarige) vader of moeder van het

24.           Ten Raa, p. XV; Van Dapperen, 1991, p. 18 t/m 29.
25. Art. 409 Code civil. Van der Voort, 1838, Eerste decl, tweede stuk, p. 13; Van

Dapperen, 1991, p. 132 t/m 134.
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betrokken kind betrof (art. 442, lid 1 C.c.).26 De 'juge de paix' moest er bij
de samenstelling van de familieraad op letten, dat in dezelfde graad van af-
stamming altijd aan de oudste boven de jongere de voorkeur werd gegeven
(art. 407 C.c.). Tenslotte moesten de bloed- of aanverwanten in de familie-
raad verplicht voor de helft uit de vaderlijke en voor de helft uit de moe-
derlijke lijn van de minderjarige bestaan (art. 407 C.c.). Om te kunnen be-
raadslagen, moest tenminste drie vierde van de opgeroepen (familie)leden
aanwezig zijn (art. 415 C.c.).
Was de familie (dat wil zeggen: de naaste bloedverwanten van de betrokkene)
of betrokkene (bijvoorbeeld de benoemde voogd) het niet eens met de beslis-
sing van de familieraad, dan kon men in beroep bij het 'tribunal de district',
dat bestond uit 'echte' rechters, vijf in totaal.27 Ook dienden sommige beslis-
singen van de familieraad door de hogere rechter te worden gehomologeerd. 8

1.11 De inlijving bij  Frank,ijk

De gebeurtenissen in Frankrijk lieten de gemoederen in Nederland, zoals be-
kend, niet onberoerd. Zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlan-
den (BelgiE) kwam eveneens een revolutie op gang. In het Noorden streefden
de patriotten naar staatkundige verandering c.q. grondwettelijk herstel, in het
Zuiden leidden de 'Brabantse Omwenteling' grote veranderingen in.29

In de periode 1795-1806 kende ons land de republikeinse staatsvorm.30 Onze
eerste Staatsregeling bevatte in de artikelen 256-303 een regeling van de
rechterlijke organisatie. Een Hoog Nationaal Gerechtshof zou als 'forum privi-
legiatum" fungeren inzake ambtsmisdrijven van hoge regeringsfunctionarissen.
Daarnaast zouden er departementale gerechtshoven, rechtbanken en vrederech-
ters moeten komen, wier taken en aantal bij de wet nader zouden moeten
worden geregeld. In elke gemeente zouden een of meer vrederechters worden
aangesteld; hun aantal was afhankelijk van het aantal inwoners. 1 Het bleef
echter niet bij deze ene Staatsregeling. Opeenvolgende Staatsregelingen wer-
den aangenomen in 1801, 1805 en 1806, maar de rechterlijke organisatie ver-

26. Minderjarige ouders verkregen onder het oud-Franse recht slechts emancipatic,

omdat zij door het huwelijk nict meerderjarig werden (art. 388 j° 224 en 476 C.c.).
Meerderjarig werden zij pas bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd.

27. Volgens art. 2 van Titel IV van het Decrect 1790 kon in districten, waarin zich

cen stad bevond van mcer dan 500.000 'zielen; het aantal rechters op zes gesteld
worden.

28.         Vergelijk artt. 458 en 467 Cc.; Van Dapperen, 1991, p. 133, 137 en 138.
29.          Bclgie werd in 1793 door Frankrijk geannexcerd, Holland in 1810.
30.           Zic over deze periode bij Nijhoff, 1893, p. 308-330 en Colenbrander, 1908, p. 284 ev.
31. Kunst, 1969, p. 226.
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anderde niet zo snel als in 1795 gehoopt werd.32 In de Staatsregeling van
1801 kwam de alleensprekende rechter echter al niet meer voor. Art. 77 van
die Staatsregeling bepaalde: "De Regterlijke magt wordt alleen uitgeoefend
door Regters, welke bij of ingevolge de Staatsregeling vastgesteld zijn of
zullen worden" en in de artikelen 81 en 82 van de Staatsregeling van 1801
werd alleen gesproken van

Gere shoven
en Regtbanken. Datzelfde geldt ook

voor de Staatsregeling van 1805.3 Er kwam pas goed schot in de zaak toen
Napoleon zijn broer Louis tot koning van Holland maakte. Hoewel koning
Lodewijk (Louis had zijn naam aangepast) aanvankelijk zeer ambivalent werd
ontvangen in de Nederlanden, sloeg deze ambivalentie naderhand om in respect
voor hetgeen Lodewijk gedurende zijn koningschap (dat tot 1810 zou duren)
heeft tot stand gebracht. 4 Zo wist Lodewijk de Code Napoleon in overeen-
stemming te brengen met de plaatselijke behoeften en nationale zeden. Even-
eens werden pogingen in het werk gesteld om te komen tot een nationale
regeling van het burgerlijk procesrecht. De (Franse) koning, Lodewijk
Napoleon, verklaarde in 1806 dat de "Regterlijke Inrigtingen, zooals dezelve
bij de Constitutie van den jare 1805 zijn vastgesteld, zullen bewaard blij-
ven..35 Lodewijk Napoleon hield woord. In het jaar 1809 leidden de vele voor-
stellen inzake een nieuwe wet op de rechterlijke organisatie en de rechtsple-
ging tot concrete regelgeving. Op voordracht van Lodewijk Napoleon, "door de
gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks, koning van Holland, Conndtable
van Frankrijk36,• werd na goedkeuring door het Wetgevend lichaam, in de
zomer van 1809 een nieuw Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regts-
pleging in het koningrijk Holland aangenomen. De alleensprekende rechter,
zoals de vrederechter, kwam in dit wetboek niet voor. 7 Wel werd in dit
wetboek een belangrijk deel van de voluntaire jurisdictie opgedragen aan de
Vierscharen (zie de art. 368 t/m 371, 373). Daarnaast waren de Vierscharen
belast met het toezicht "over alle zoodanige personen, als [zij], ingevolge der-
zelver disposititn, om slecht gedrag, verkwisting, krankzinnigheid en derge-
lijke redenen, in verbeterhuizen zijn geplaatst" (art. 466). Aan de Civiele
Regtbanken werd eenzelfde gedeelte van de zogenaamde vrijwillige rechtspraak
opgedragen (art. 471 t/m 476), welke bepalingen bijna geheel overeenkomen
met die voor de Vierscharen.

32. Iibid, p. 227.

33.
Zic de art. 69 jo. 87 van dc Staatsregeling van 1805.

34. Zie Nijhoff, p. 330 ev.
35.      Ibid, p. 11.

36.    Aanhef van het Wetbock van 1809. Zie verder over deze periode: Moorman van
Kappen, 1974, p. 193-215.

37. Zie art. 10 Wetbock 1809 en Van Boven, 1990, p. 207-226.
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Daarnaast behielden op grond van deze wet ook de bestaande weeskamers hun
rechtsmacht. 8
Door de inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk bij Decreet van 9 juli
1810 werd het Wetboek op de Regterlijke Instellingen niet ingevoerd.39 Ons
land kreeg de Franse rechterlijke organisatie, inclusief dus de vrederechter en

41de familieraad.40 De 'weeskamer' kwam in de (Franse) wetgeving niet voor
en met de inlijving bij het Franse keizerrijk verdwenen ook de (oud-vader-
landse) vierscharen uit ons rechtsbestel. Hoewel de inlijving slechts drie jaar
duurde bleef de vrederechter, zoals wij hierna zulen zien, tot 1838 gehand-
haafd.

1.4. AFSCHAFFING VAN DE VREDERECHTER EN DE FAMILIE-
RAAD EN HET ONTSTAAN VAN HET INSTITUUT KANTON-
RECHTER. DE PERIODE VAN 1813 - 1838 2

Nadat keizer Napoleon tot tweemaal toe verslagen was door geallieerde le-
gers, verlieten in mei 1814 de laatste Franse legers ons land. De erfprins
werd op 2 december 1813 als soeverein vorst in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam ingehuldigd, waarbij hij de soevereiniteit aanvaardde 'onder waar-
borging eener vrije constitutie', welke de aloude vrijheden zou verzekeren.43

38.    In de dissertatie van Van Boven wordt de positie van de weeskamers niet behan-

deld. Mijns inziens ten onrechte, omdat aan deze colleges een gedecite van de
voluntaire jurisdictie was opgedragen en zij daarmee behoorden tot 'de rechterlijke
instellingen:

39. Zie De Pinto, 1844A, p. 9 t/m 19.

40.    In 1796 werd door de Fransen in de Nederlandse gewesten Limburg en Zeeuws-

Viaanderen het instituut van Vredegerecht ingevoerd. In 1808 volgde invocring in
Vlissingen; in 1810 in geheel Walcheren en in alle overige tot de Nederlanden be-
horende gewesten beneden de grote rivieren. Later (in 1811) kregen ook de gewes-
ten b(wen de grote rivieren cen vrederechter, nadat deze gewesten bij het Franse

keizerrijk waren ingelijfd; Ten Raa, 1970, p. XV; Van Boven, 1990, p. 227 ev.; Van
Dapperen, 1991, p. 58 ev.

41. In het systeem van de Fransc wetgeving paste de weeskamer niet; daarmee kwam

cen cinde aan het officicel voortbestaan van de weeskamers. Sluimerend bleven zij
cchter wel voortbestaan. Zie Smit, 1935, p. 87 ev.

42. Van Dapperen, 1991, p. 147 ev.

43. Nijhoff, 1893, p. 380-382. Het is interessant om in de historische geschiedschrij-

ving te Iczen, hoc bij (de voorbereiding van) de Grondwct van 1814 nog gepoogd is
terug te keren tot de oude situatie van voor 1789: invocring der ambachtshecrlijk-

heden, herstel van de adelstand en herinvoering van de heerlijke rechten.

Volgens De Gou, 1943, p. 131, zijn de grote politieke en militaire ontwikkelingen
in 1812 en 1813 cr dc oorzaak van geweest, dat de liquidatic van de weeskamers
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Bij besluit van 18 april 1814 werd een commissie benoemd, die tot taak kreeg
om nieuwe wetgeving te ontwerpen.
Op 17 januari 1815 werd aan de soevereine vorst aangeboden het Ontwerp-
Farjon tot een Wet betrekkelijk de zamenstelling der Regterlijke magt en het
Beleid der Justitie. Het ontwerp-Farjon leek op het wetboek van 1809 en
bevatte een schema voor de organisatie van de rechterlijke macht:89 civiele
rechtbanken, 11 hoge vierscharen, 9 gerechtshoven en 66n Hoge Raad.
Dit grote aantal rechterlijke colleges betekende een niet te nemen hindernis
voor de Belgische onderdanen. 4 Verder verzochten de Belgen om handhaving
van de vrederechters, omdat deze geen juridische scholing nodig hadden en
alleensprekende rechters waren. Onder de druk van de Belgische argumenten,
in het bijzonder verwoord door Daniels, adviseerde minister Van Maanen bij
brief van 19 november 1816 om zijn ontwerp niet in de bestaande vorm in te
dienen bij de Staten-Generaal omdat het anders vrijwel zeker veel kritiek
vanuit de midelijke Nederlanden zou krijgen. 5 Het ontwerp-Farjon verdween
daarmee van tafel.

Ruim een half jaar nadat het eerdere ontwerp-Farjon terzijde was gelegd,
benoemde de soevereine vorst bij besluit van 21 november 1816 een nieuwe
commissie, welke tot taak kreeg het ontwerp-Farjon te wijzigen, rekening
houdend met de Grondwet 1815 en de adviezen van minister Van Maanen. 6
Deze nieuwe commissie-Farjon bracht reeds 66n maand na haar installatie
rapport uit aan de Koning, waarin werd gewezen op mogelijke strijd met art.
184 GW, wanneer de vrederechters gehandhaafd zouden blijven. Art. 184 GW
repte namelijk niet over de uitoefening van het rechtersambt door Edn per-
soon. De koning reageerde gunstig op de plannen waarbij werd aanbevolen
over te gaan tot de instelling van civiele rechtbanken en 'nederrechters'.
Deze nederrechters zouden in ieder kanton, ook dat van een arrondisse-
mentshoofdplaats, samen met een griffier belast worden met de behandeling
van kleine zaken. 7 Nog geen maand na de koninklijke goedkeuring ontvan-
gen te hebben schreef Van Maanen bij brief van 4 september 1817 een advies
aan de koning, om deze ambtenaren 'de eenvoudige titel van Rigters (Juges
de Canton) te geven, of zoodanige andere betere en niet samengestelde titu-
lature, welke gevoegelijk en zonder omschrijving in beide de talen (Neder-
lands en Frans, PV) kan worden uitgedrukt'.48 Bij besluit van 9 september
1817, 0. no. 15, kreeg de commissie-Farjon de opdracht haar werkzaamheden

nict heeft kunnen plaats vinden, al hadden de Fransen daartoe wei het voornemen
gehad.

44.     Fruin, 1987, p. 252.

45. Ten Raa, 1970, p. XXVII.

46.         Ibid, p. XXVIII.
47. Ibid, p. XXVIII.

48.         Ibid, p. XXIX
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voort te zetten, met inachtneming van de rapporten van de minister van Jus-
titie Van Maanen.
In februari 1819 bracht de commissie-Farjon rapport uit, vergezeld van een
aantal wetsontwerpen, waaronder een ontwerp met betrekking tot de rechter-
lijke organisatie. In dit wetsontwerp werd - voor het eerst - het instituut
'kantonrechter' ingesteld. Deze kantonrechters zouden grotendeels de taak en
werkzaamheden van de tot dan bestaande vrederechters overnemen.49

Het door de commissie-Farjon ingediende ontwerp betreffende de rechterlijke
organisatie werd voor advies naar de Staatsraad gezonden.v In de door de
Staatsraad aangebrachte wijzigingen werden de voor de kantonrechter gel-
dende competentie- en appalgrenzen aangescherpt. De Staatsraad bleek verder
geen voorstander te zijn van een benoeming voor het leven van deze leken-
rechters, omdat voor hen geen bijzondere opleiding was vereist. Naar aanlei-

ding van de adviezen van de Raad van State werd het Ontwerp BW-1820 aan
de Kamer aangeboden. Daarin kreeg het gemeentebestuur in plaats van de
rechtbank en de familieraad een taak op het terrein van het jeugdrecht; dit
ter bewaking van de plichten van de voogd. De bezwaren tegen dit ontwerp
kwamen vooral van Belgische zijde. Daar had men langer dan in de noorde-

lijke Nederlanden ervaring met de familieraad en met de 'juge de pabe. Vcr-
der achtte men bij uitstek de familie als eerste bevoegd om te beslissen in
voogdijzaken. Pas wanneer de familie niet in de voogdij had (kunnen) voor-
zien, zou de kantonrechter tot benoeming moeten overgaan.
Op 25 april 1820 werd bij Koninklijke boodschap het Ontwerp van Wet, rege-
lende de zamenstelling de magt en het regtsgebied der Provinciale Geregts-
hoven en de Regtbanken aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangebo-
den. Uit de voorgestelde artikelen 23 en 25 (betreffende de civiele competen-
tie van de kantonrechter) blijkt, dat deze duidelijk waren afgeleid van de
bepalingen inzake de vrederechters.51 Verder bleek de regering voorstander
van de idee, dat 'iedere rechter vrederechter dient te zijn". 2 De meerder-
heid der Tweede Kamer was sterk tegen het wetsontwerp gekant. Zo wenste
men meer zekerheid omtrent de aantallen der rechtbanken en kantongerech-
ten, omdat ieder stadje minstens een eigen kantongerecht wilde hebben.53

49. Volgens Van der Kemp, 1847, pag. 1 ev., schijnt de reden der naamsverandering

gelegen te zijn "zoo wei in het gebrek van gezonden zin, dien de naam van vrede-

rechter oplevert, als in het niet verwezentlijken der hooge verwachtingen, die men
zich in de eerste evolutionaire tijden van die instelling gekoesterd had. De naam
heeft het voorkomen, als of in 66nen persoon de werkzaamheden van vredemaken

en vonnissen ten aanzien van derzelfde zaken vereenigd waren: hoezeer die vcr-

ccniging onmogelijk is:
50. Ten Raa, 1970, p. XXIX.

51. Ibid,. XXX.

52.         Ibid, p. XXX.
53. Ibid, p. XXX.
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Verder wensten de Kamerleden betere waarborgen voor de bekwaamheid der
kantonrechters. 4

Voor wat betreft de positie van de familieraden moet worden opgemerkt, dat
de familieraden in de loop der jaren van hun oorspronkelijke doelstelling,
namelijk het uitoefenen van invloed door de familie op belangrijke beslissin-
gen inzake een minderjarig fammelid, bleken te zijn vervreemd. Zo voldeed
men, volgens Van Koetsveld van Ankeren, werktuiglijk en zonder enige be-
langstelling aan de uitnodiging van de vrederechter om op de bijeenkomst te
verschijnen en in de kantons ten plattelande beschouwde men het zelfs als
een uitje, terwijl het onderwerp van beraadslaging doorgaans oppervlakkig
werd behandeld.55 Het comitt-generaal, dat moest bestissen over de vraag of
men het stelsel der familieraden, zoals dat in de Code Civil voorkwam, wilde
behouden, formuleerde een nieuwe visie op de familieraad.
De op 19 mei 1821 in comit6-generaal aanwezige kamerleden bleken het er
volkomen over eens te zijn, dat de familie moest worden geraadpleegd, wan-
neer het erop aankwam, de belangen van de minderjarige te regelen. Zo
moest de

"familie voorondersteld worden, tot het uitbrengen van derzelver oor-
decl deswege, het meest bevoegd en als door de natuur zelve daartoe
geroepen te zijn; dat des regters oordeel echter daarbij moest gelden,
en wel vooraf, in de plaats van alleen geroepen te worden, om hetgeen
de familie goed gedacht had, nader#and goed of af te keuren .. 56

Daarbij greep men terug op het Romeinse recht, waar de magistraat de voogd
benoemde en keek men eveneens naar het oud-vaderlandse recht, alwaar de
vier vierendelen in alles werden gekend, wat de belangen van de minderjari-
gen betrof, maar waar uiteindelijk de rechter of de weeskamer besliste.57

Het Franse stelsel diende dan ook te worden afgeschaft. 8 Een meerderheid
van de Tweede Kamer stemde in 1822 voor een stelsel, waarin de voogd be-
noemd werd door de familie(raad) onder voorzitterschap van de kantonrech-
ter.59 Dit is opmerkelijk, daar de Tweede Kamer zich bij de behandeling van
de artikelen 14 en 15 Ontwerp (van 23 november 1821) - inzake de vervan-
gende huwelijkstoestemming - wel voorstander had getoond van afschaffing
van de delibererende familieraad. Bij die behandeling wenste de Tweede Kamer
de beslissingsbevoegdheid van de familieraden te vervangen door een oproe-

54.          Ibid, noot 68 op p. XLl.
55. Van Koctsveld van Ankeren, 1839, p. 9. Zic voor nog meer kritiek op de familie-

raden bij Voorduin, 1837, Decl II, p. 173 en bij Van der Voort, decl I, le stuk, p.
81-82; vergelijk ook Vrcede, 1842, p. 4 en Noordziek, 1871, p. 223-224 en 239-2AO.

56. Voorduin, III. decl, 1838, p. 72-73.
57. Ibid. p. 73.

58. Voorduin, II.decl, 1837, p.169-173.

59. Voorduin, II. decl, 1837, p. 172-176.
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pingsplicht van de kantonrechter van de voogden, 'mitsgaders vier uit de
naaste binnen het rijk woonachtige en meerderjarige bloedverwanten, tot den
graad van vollen neef ingesloten", hetgeen een terugkeer betekende naar het
oud-vaderlandse recht. 0 Terecht wees de Minister van Justitie dan ook op
deze incongruentie, toen de Tweede Kamer voorstander bleek van voogdij-
benoeming door een familieraad. 1 Enkele Tweede Kamerleden verklaarden zich
expliciet tegenstander van de afschaffing der familieraden, omdat zij meenden
dat - indien het stelsel der familieraden volgens het Franse recht gebreken
vertoonde - men deze

Fbreken
dan beter kon verbeteren dan het gehele stel-

sel omver te werpen.6 Anderen echter spraken zich uit voor het regerings-
ontwerp en waren van mening, dat over de familieraden reeds was beslist bij
de behandeling van de titel over het huweljk. Huns inziens had het ontwerp

"alle de voordelen der familieraden en geene enkele van derzelver na-
deelen; cen onpartijdig magistraatspersoon, voorgelicht door diegeneg
bij wie de meeste belangstelling in het lot der minderjarigen, dan ook
tevens de meeste bekendheid met hunne wezenljke belangen kan voor-
ondersteld worden, beslist; aan de familie is alle mogelijke invloed
verzekerd, doch aan dezelve de magt ontnomen, om uit verkeerde be-
doelingen, of tegen het wdlbegrepen belang der minderjarigen, dikwerf
zeer nadeelige besluiten door te drijven. Bovendien ligt het stelsel des
ontwerps geheel in onze zeden en voormalige gebruiken". 3

De regering heeft de familieraad met beslissingsbevoegdheid overtuigend van
de hand gewezen. Na 1823 is de familieraad wel in de wetgeving behouden,
maar deze heeft nog slechts een adviserende taak ten aanzien van de rech-
ter. Zo bepaalde het Burgerlijk Wetboek 1830 dat de kantonrechter betref-
fende het verlenen van vervangende huwelijkstoestemming de naaste blood-
verwanten behoorlijk moet oproepen en hen - zo mogelijk - moet horen, maar
dat uiteindelijk de kantonrechter de toestemming verleent of weigert. De
verzoeker(s), voogden en naastbestaanden, die hun mening hebben geuit, had-
den het recht zich bij verzoekschrift tot de 'arrondissements-regtbank' te
wenden en over de akte van de kantonrechter beklag te doen. In dat geval
moest die rechtbank 'op het verhoor van het openbaar ministerie, en zonder
ander figuur van geding, het verzocht verlof, definitievelijk toestaan of wei-
geren' (art. 97 jo. 98 BW 1830). Ook bij een voogdij-benoeming diende de
kantonrechter eerst de bloed- en/of aanverwanten van de minderjarige te
dagvaarden. Was de kantonrechter het niet eens met de voordracht der fami-
lieleden, dan moest hij het proces-verbaal van de zitting aan de arrondisse-
mentsrechtbank sturen, die "na verhoor of behoorlijke oproeping van dezelfde

60.      Ibid, p. 173.

61. Noordziek, 1871, p. 345-346; Voorduin, 1838, III. decl, 1838, p. 18-25 en p. 72-73.

Zie voor het regeringsstandpunt in het bijzonder bij Voorduin, p. 20.
62. Voorduin, III. decl, 1838, p. 20.

63.        Ibid, p. 25.
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nabestaanden, de benoeming zal moeten goedkeuren, of wel definitievelijk
eenen voogd aanstellen (art. 466-469 BW 1830). Bovengenoemde bN)alingen zijnin iets gewijzigde vorm opgenomen in het Burgerlijk Wetboek 1838.

Bij Koninklijke Boodschap van 23 januari 1827 werd het gewijzigd Ontwerp
van Wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der justitie
ingediend, welke uiteindelijk resulteerde in de Wet van 18 april 1827, Stb. 20.
Art. 38 van deze Wet bevat de voor ons onderwerp belangrijke bepaling:

"Behalve de werkzaamheden van de kantonregters bij de wetboeken en
andere wetten des Koninkrijks opgedragen, nemen zij kennis, [ ]:65

Niet alleen het instituut kantonrechter werd daarmee ingevoerd, maar ook
een specifieke kantongerechtprocedure, welke door De Pinto kernachtig werd
geschetst met de woorden:

"Kortheid, eenvoudigheid, goedkoopheid, spoed; dit zijn de kenmerken
van het proces bij den kantonregter. Geene geregtelijke raadslieden,
advokaten noch procureurs, geen openbaar ministerie, geene schrifte-
lijke dingtalen komen daar te pas. Partijen verschijnen in persoon of
bij gemagtigde voor den regter, dragen hare belangen voor en de reg-
ter doet uitspraak op die mondelinge voordr : schriftelijke konklusien,
hoezeer toegelaten worden niet eens vereischt .

De nieuwe rechterlijke organisatie, zoals die in de Wet van 1835 en in de
daartoe behorende wetten en besluiten is beschreven, werd met de gehele
nieuwe wetgeving op 1 oktober 1838 in werking gesteld.67 Afdeling III van
deze wet handelt over de arrondissementsrechtbanken. Art. 53 van de Wet op
de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie bepaalde, dat de recht-
banken als zodanig kennis nemen van alle persoonlijke, zakelijke en gemengde
rechtsvorderingen van allerlei aard, uitgezonderd die, welke bij de wet aan
een hogere of lagere rechter zijn opgedragen. Daarnaast was de rechtbank
belast met de rechtspraak in hoger beroep van de vonnissen die door kanton-
rechters in eerste aanleg zijn gewezen. 8 Een overzicht van de onderscheiden
taken op het terrein van het familie- en jeugdrecht wordt gegeven in § 1.5.

64.     De huwelijkstoestemming is in het burgertijk wetbock geregeld in Bock 1, Titel 5,
le afdeling (am. 95 ev.). De datieve voogdij wed geregeld in Boek 1, titel 16,5e
afdeling (artt. 413 ev.).

65.    Dcze wet werd gewijzigd bi j wet van 28 april 1835, Stb 10. Art. 38 ving toen aan
met de woorden: 'Behalve de werkzaamheden aan de kantonregters bij de wet op-
gedragen, nemen zij kennis [ b

Zie verder *Herziening der wet op de organisatic der regterlijke magt en het bclcid
der justitie", Handelingen der Staten-Gcneraal, zitting 1834-1835, p. 319.

66.         Dc Pinto, 18458, p. 184 en De Pinto, 18454 p. 43.
67. Zie het bcsluit van 10 april 1838, Stb. 10.

68.            Op de competentie van de rechtbank anno 1838 wordt hierna in § 13 ingegaan.
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Vermeldenswaard is verder nog dat over weeskamers niet meer werd gespro-
ken in de herziene wet, die op 28 maart 1823 (Stb. no. 11) werd afgekondigd.
De weeskamers waren vanaf toen voorgoed uit onze wetgeving verdwenen69,
al bleef regelgeving noodzakelijk om de financiele bemoeienis van de wees-
kamers af te wikkelen. De nog resterende weeskamers bleven dan ook voort-
bestaan en uitbetalen van hetgeen onder haar zorgen werd beheerd. Een Ko-
ninklijk Besluit van 1 april 1835, Stb. nr. 5, luidde dan 004 dat

"hoezeer sedert de invoering van de Fransche wetgeving binnen dezen
lande alle bemoeijenissen van de voormalige wees- of momboirkamers
voor het vervolg hebben opgehouden, echter die collegian of de com-
missien, welke dezelve hebben vervangen, zijn belast gebleven met de
vereffening der boedels en nalatenschappen, die onder het beheer dier
kamers waren gevallen".

De artikelen 1 en 2 van dat besluit bepaalden, dat de kamers met de veref-

fenini  belast bleven en indien het aantal beheerders dier kamers te gering
bleek' 0 voor een behoorlijk functioneren, de Koning op voordracht van het
plaatselijk bestuur en toelichting van de minister van binnenlandse zaken voor
een aanvulling zou zorgen en daartoe bij voorkeur uit de vrederechters een
keuze zou doen.71 Het zou echter nog tot 1885 duren vooraleer de archivalia
van bijna alle gemeenten geschoond waren op gelden en inventarissen van
weesboedels en de archieven aan de gemeentebesturen konden worden terug-
gestuurd.72

Het voorgaande resumerend kan - voor wat betreft de materieelrechtclijke
bepalingen - gesteld worden, dat tijdens de redigerende werkzaamheden van
het Burgerlijk Wetboek 1838 langdurig gesproken is over de competentie-
verdeling op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. De opties
waren daarbij: kantonrechter, rechtbank, familieraad en weeskamer.73 Zo werd
voorgesteld om "de arrondissements-regtbank, welke dikwijls verwijderd is en
kostbaar van toegang, bijzonder voor personen, die niet onder voogden staan,
dewijl zij letterlijk niets hebben" te doen vervangen door het gemeentebe-
stuur74, dan werd weer gesproken over enige "andere autoriteit, dan de ver-

69. Smit, 1935, p. 90; De Gou, 1943, p. 137-144 over de kritiek van Donker Curtius op
de weeskamers.

70. In sommige weeskamers was nog maar een weesmeester/beheerder over. Zie De Gou,

1943, p. 143.

71. Zic hierover bij Smit, 1935, pag. 90 cv.
72. Een uitskkend overzicht over dc afwikkeling van de inventarissen van de wees-

kamers, alsmede over het gehele afstervingsproces van de weeskamer, vindt men bij
Smit, 1935, p. 82-107, alsmede over dc liquidatie van dc weeskamer te 's-
Gravenhage bij De Gou, 1943, p. 148-159.

73. Vergelijk Voorduin, 1837, II. decl, p. 6-7, 4748, 147 en 169 ev.
74. Voorduin, 1837, p. 169.
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melde regtbank".75 Zoals wij zagen hebben de familieraad en de weeskamer in
deze diskussie het onderspit gedolven. De minister meende destijds dat "datie-
ve voogdij door niemand anders dan door eenen onpartijdigen magistraatsper-
soon kan en behoort verleend te worden:76 Van dit standpunt is niet meer
afgeweken. Men zag later - met de minister - de voordelen van het ontwerp,
waarin de kantonrechter de belangrijkste stem kreeg bij ingrijpende beslissin-
gen als inzake de voogdijbenoeming en het geven van vervangende huwelijks-
toestemming.77
Algemeen was men van mening, dat het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek
wel de voordelen, maar niet de nadelen had van het stelsel der familieraden
nu "aan de familie alle mogelijke invloed is verzekerd, doch aan dezelve de
magt ontnomen, om uit verkeerde bedoelingen, of tegen het wdbegre  n be-
lang der minderjarigen, dikwerf zeer nadeelige besluiten door te drijven.•7 e

1.5. FAMILIERECHTELIJKE COMPETENTIE VAN
KANTONRECHTER EN ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
ANNO 1838

Hierboven zijn een aantal inleidende exercities gedaan betreffende de organi-
satie van de rechterlijke macht voor de inwerkingtreding van de Wet op de
Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in 1838. Daarbij is ook reeds
kort ingegaan op enkele competentieverschuivingen op het terrein van het
familie- en jeugdrecht in het Burgerlijk Wetboek. Het wordt daarom tijd een
antwoord te geven op de vraag hoe de competentie in en na 1838 onderling
verdeeld werd.

75. Ibid, p. 171.

76. Noordziek, II. decl, p. 346.

77.    Ibid, p. 346; Voorduin, III. decl, 1838, p. 21. Zie ook de definitieve wettekst van
de artikelen 468 en 469 BW-1830.

78.         Voorduin, III. decl, 1838, p. 25
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1.5.1. De competentie van de kantonrechter in het familie- en jeugd-

recht79

De kantonrechter kreeg in 1838 een belangrijke taak op het terrein van het
voogdijrecht.80 Zo was de kantonrechter competent inzake de benoeming van
een voogd: "Indien een minderjarig kind overblijft, zonder vader, moeder, of
voogd door den vader benoemd, gelijk ook wanneer de voogd, eene der op-
genoemde betrekkin en

hebbende, zich in het geval van uitstelling of vrij-
stelling bevindt [ ]: 1 Dit gold ook inzake de benoeming van de toeziend
voogd (art. 422 ev. BW 1838). Wat betreft het voogdijbeheer, moet worden
opgemerkt dat de kantonrechter een groot aantal toezichthoudende taken had
(art. 390 ev. BW 1838). Verder was de kantonrechter competent inzake de
benoeming van een bijzonder curator indien de vrouw zwanger was ten tijde
van het overlijden van de man.
'Handligting' kon aan de minderjarige van achttien jaar en ouder worden
verleend door de vader 2 door middel van een enkele verklaring ten overstaan
van de kantonrechter. De kantonrechter kon ook zelf handlichting toestaan,
indien de ouders ontbraken of "wanneer deze zich in de onmogelijkheid mog-
ten bevinden om hunnen wil te kennen te geven" (art. 481 BW 1838).
Daarnaast was de kantonrechter bevoegd om vervangende huwelijkstoestem-
ming te geven voor die trouwlustigen, die van hun wettelijk vertegenwoor-
diger geen toestemming tot het aangaan van een huwelijk verkregen.83 Verder
was de kantonrechter competent in enkele specifieke gevallen van meerder-
jarigheid, zoals:
a.   de verlening van een akte van tussenkomst, indien de ouders, althans

de vader, geen toestemming verleent voor het huwelijk van zowel echte,
als natuurlijke (erkende) kinderen, die meerderjarig zijn, maar de leef-
tijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben.84

79. Zie hicrover verder bij Van der Voort, 1838; Noodt, 1839; Van Koetsveld van Anke-
ren, 1839; Vreede, 1842; Van der Kemp, 1847 en Kist, 1857.

80.    Titel 16, vijfde afdeeling BW 1838: "Van de voogdij door den kantonregter opge-
dragen'. Zic ook afdeling twee en drie van deze 164 Titel.

81. Art. 413 BW 1838. Dc kantonrechter voorzag ook in de voogdij ten aanzien van

onwettige niet-erkende kinderen.
82. Wanneer dc vader ontbrak, was de moeder bevoegd.

83. Zie Titcl 5, Eerste Afdeeling BW 1838. Overigens moeten wij daarbij bedenken, dat

tot het jaar 1970 ieder beneden de dertig jaren oud niet mocht huwen zonder
hiervoor toestemming te hebben ontvangen. Zie Voorduin, 1837, II. decl, p. 176 cn
177; Van der Voort, 1838, I, 1, p. 248-249; Van Hall, 1851, p. 206-207; Nienhuis,
1856, p. 14 en 15.

84. Artikclen 99-104, 116 sub 2, 126 sub 3 en 154 BW 1838.
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b.    de benoeming van een curator en toeziend curator, wanneer de recht-
bank de curatele heeft uitgesproken over de meerderjarige, "die zich in
eenen gedurigen staat van onnoozelheid, krankzinnigheid of razernij
bevindt", alsmede die zich aan verkwisting overgeeft (art. 487,489 en
503 BW 1838).

De benoeming van hen vindt op dezelfde wijze plaats, als die waarop de be-
noeming voor voogden en toeziende voogden over minderjarigen geschiedt (art.
503). Voorts is op de curator en toeziende curator toepasselijk hetgeen ge-
regeld is inzake de (toeziende) voogdij. De onder curatele gestelde "staat
namelijk gelijk met eenen minderjarige". 5
In de paragrafen 1.6 tot 1.10 zal worden ingegaan op de veranderingen die
zich sedert 1838 hebben voorgedaan in de competentie van de kantonrechter
op het terrein van het familie- en jeugdrecht.

1.5.2. De competentie van de arrondissementsrechtbank

In het voorgaande is al even gesproken over de competentie van de recht-
bank op het terrein van het familie- en jeugdrecht. De toenmalige bevoegd-
heden van de rechtbank zijn bijna identiek aan de (hieronder eveneens ge-
noemde) huidige bepalingen, al is de terminologie natuurlijk wel veranderd.
Zo was de rechtbank, afgezien van de rechtspraak in hoger beroep, op het
terrein van het civieles6 familie- en jeugdrecht competent inzake:
-   beslissingen/geschillen ten aanzien van de akten en registers van de

burgerlijke stand (titel 3 BW 1838 jo. titel 4 Boek 1 BW);
-            stuiting van het huwelijk (art. 121 BW 1838 jo. art. 50 ev. Boek 1 BW);
-     de weigering van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een hu-

welijk te voltrekken (art. 129 BW 1838 jo. art. 61 Boek 1 BW);
-      vernietiging van een huwelijk (art. 140-155 BW 1838 jo. art. 69-78 Boek

1 BW);
-     de beslissing bij strijd over de rechten en verplichtingen van echtgeno-

ten alsmede inzake het huwelijksgoederenrecht (titels 6, 7,8,9 en 10
BW 1838 jo. titels 6, 7 en 8 Boek 1 BW);

-           scheiding van tafel en bed (titel 12 BW 1838 jo. titel 10 Boek 1 BW);
-     de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding en na scheiding van

tafel en bed (titel 11 BW 1838 jo. titel 9 Boek 1 BW);

85.         Van der Kemp, p. 225-226; Kist, p. 49-56; Van Nooten, p. 146-178.

86. Het jcugdstraf(proces)recht blijft buiten beschouwing.
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-    het afstammingsrecht, zoals de vader-ontkenning87 en de vernietiging
van de erkenning (titel 13 BW 1838 jo. titel 11 Boek 1 BW);

-           de voornaamswijziging (art. 68 BW 1838 jo. art. 4 lid 4 Boek 1 BW);
-   ondercuratelestelling van een meerderjarige op grond van geestelijke

stoornis en verkwisting88 (titel 18 BW 1838 jo. titel 16 Boek 1 BW);
afwezigheid en vermissing (titel 19 BW 1838 jo. titel 18 Boek 1 BW);

- levensonderhoud (titel 15, derde afdeling BW 1838 jo. titel 17 Boek 1
BW).89

Opvallend is, dat zowel in het BW van 1830 als van 1838 de kantonrechter
en de arrondissements rechtbank een taak hebben gekregen op het gebied van
de (toeziende) voogdij. Zo besliste de kantonrechter over de vraag wie met de
voogdij moest worden belast, wanneer cen minderjarig kind niet (meer) onder
gezag stond (art. 466 ev. BW 1830 en art. 413 ev. BW 1838), terwijl de ar-
rondissementsrechtbank de voogd machtiging moest verlenen voor het opnemen
van geld, vervreemding of verpanding van onroerende goederen van de min-
derjarige, enz. (art. 504 BW 1830, art. 451 BW 1838). In het Ontwerp van 23
november 1821 werd het verlof van de 'kantonsregter' in de plaats gesteld
van dat der rechtbank.90 Daartegenover kunnen weer voorbeelden worden
genoemd, waar men de kantonrechter absoluut competent wilde maken, maar
waar na ampele diskussie de rechtbank de meest geschikte rechter werd ge-

87. Het vaderschap kon niet gercchtelijk worden vastgesteld (art. 394: 'Het onderzoek
naar het vaderschap is verboden·), behalve in geval de moeder van het kind vcr-
kracht of geschaakt was en het tijdstip waarop die misdaad begaan is met de ver-
moedelijke conceptiedatum overeenstemde. Zie over de gerechtelijke vaststelling
van het vaderschap Viaardingerbrock, Staatprocedum en crkenning, FJR 1986, p. 125.

88.    Op grond van art. 487 en 488 BW 1838 kon hij, "die gevoelt door zwakheid van
vermogens niet in staat te zijn om zijne eigene belangen behoortijk waar te ne-
men" zelf verzocken om onder curatele te worden gesteld. Die rechtsgrond is in-
middcls uit onze wet verdwenen.

Bij de Wet van 12 december 1929, S. 528 (het was in de zgn. Crisis-jaren) is een
nicuwe grond voor curatele ingevocgd, namelijk die 'wegens gewoonte van drank-
misbruik, waardoor de betrokkene:
1°. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
2°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of
3°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt".

89. In de titels 9 en 10 Bock 1 BW staan overigens ook bepalingen inzake het levens-

onderhoud dat na de echtscheiding of na (de ontbinding van het huwelijk na)
scheiding van tafel en bed aan de (ex-) echtgenoot betaald moet worden.

90.    Ibid, p. 174. Wel werd nadien opgenomen de bepaling, dat belanghebbenden (de
betrokken kinderen, voogd, toeziend voogd en - opgekomen - naastbestaanden) zich
met een beroep tot de rechtbank zouden kunnen wenden om over de akte van de
kantonrechter beklag te doen (ibid, p. 178-181).
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oordeeld. Dit komen wij in het bijzonder tegen in het voogdijrecht.91 Ook op
het terrein van het voogdijbewind werd in sommige gevallen de rechtbank
bevoegd verklaard, waar nu de kantonrechter bevoegd is. Een voorbeeld daar-
van is art. 415 lid 2 BW 1838. Andere voorbeelden liggen voor het opscheppen
in de bepalingen rond de afzetting van de (toeziende) voogdij92 en inzake het
bestuur van de voogd.93 Uit de diskussies in het Parlement valt echter niet
te achterhalen welke redengeving er achter deze verschillende competentie-
regeling heeft gelegen.
Voorzover uit de parlementaire geschiedschrijving blijkt, kan de conklusie
derhalve niet anders zijn, dan dat bij het redigeren van het familie- en
jeugdrecht de wetgever geen helder systeem voor ogen heeft gestaan van een
regeling van het familierecht en dat niet of niet goed lijkt te zijn nagedacht
over de vraag wat de meest geschikte rechter op het onderhavige rechtster-
rein zou kunnen zijn. Dit komt vooral tot uiting op het terrein van de voog-
dijregeling.

1.6. DE COMPETENTIE VAN KANTONRECHTER EN ARRON-
DISSEMENTSRECHTBANK OP HET TERREIN VAN HET FA-
MILIE EN JEUGDRECHT IN DE PERIODE VAN 1838 - 1884

Reeds onmiddellijk na invoering van het BW 1838 werd aangedrongen op ver-
eenvoudiging van het voogdijrecht en op overdracht van de bevoegdheden van
de rechtbank terzake op de kantonrechter. In het bijzonder het feit dat de
wetgever van 1838 een aantal handelingen van de voogd aan de machtiging
van de arrondissementsrechtbank had verbondenw, leidde nadien tot veel

91. Noordziek, 1871 , p. 316 jo. 332 en 333. Zie ook Noordziek, p. 355, alsmede over de
afzetting van de voogd Voorduin, 1838, III.decl, p. 95 en 96. Niet duidelijk is de
ommezwaai van dc rechter die de voogd benoemt (dit kon ook de kantonrechter

zijn) naar de rechtbank als competente rechter op het terrein van de afzetting van
de voogd.

92.     Vergelijk artt. 438-440 Bw 1838 jo. art. 965 Rv. In de artt 446449 Code civil werd

bepaald, dat die afzetting mocst geschieden door cen familieraad, welke te dien
cinde door de toeziend voogd, of ambtshalve door de vrederechter moest worden

bijecngeroepen, at moest de beslissing van de familicraad vervolgens aan de uit-
spraak van de arrondissements-regtbank ter bckrachtiging worden onderworpen,
wanncer daartegen gereclameerd werd. Van de uitspraak van de regtbank was nog-
maals hoger beroep bij het geregishof toegestaan. Zie hierover Van der Voort,
1838, Eerste decl, Tweede stuk, p. 108-112.

93. Art. 447, lid 3,451,452 lid 2, 454, 457 lid 2,466 lid 2 BW 1838. In het Franse

recht was steeds de toestemming van de familieraad in plaats van die der recht-

bank vercist; vergelijk Van der Voort, 1838, Eerste deel, tweede stuk, p. 114 ev.

94.        Vergelijk de art. 447, 451, 454, 457, 459, 460 en 466 BW 1838.
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kritiek.95 Zo werd de wens uitgesproken, dat de "kantonregter eenmaal zijn
ware hoedanigheid" gekend kan worden, namelijk die van 'Oppertoezienden
Voogd in alle voogdijen van het kanton" en dat ter plaatse waar in het BW
1838 gesproken wordt van "Arrondissementsregtbank, gelezen worde: Kanton-
geregt of Kantonregter, voorbehoudens hooger beroep bij de Arrondissements-
regtbank".96
De kritiek heeft uiteindelijk geleid tot een wetswijziging en wel die bij Wet
van 18 april 1874 (Stb. 68) "tot overbrenging van enkele bevoegdheden der
arrondissementsregtbanken bij de kantonregters". Niet ieder was overigens
voorstander van deze uitbreiding van de rechtsmacht van de kantonrechter
als unus judex. In een aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal opgedragen
geschrift trok Van Zinnicq Bergmann, zelf lid van de Tweede Kamer, fel van
leer tegen de plannen hiertoe:

"En nu vraag ik: moet het geen verbazing wekken, door een zoo ver-
licht en scherpzinnig man, als den Heer Godefroi te hooren uitroepen
en door den heer Minister van Justitie beamen (Bijbl. blz. 1115): Hier
vooral (door dit wetsontwerp) kan die patriarchale jurisdictie van den
Unicus Judex, waarop zoo dikwijls gewezen is, in toepassing worden
gebragt, wanneer men daarbij nog bedenkt dat soms vaak een jong
mensch, die twee, drie jaar de academie verlaten heeft, onder wiens
verteer aldaar, de ouders soms nog gebukt gaan, zonder eenige contr6le
hoegenaamd, behalven het appel, uitspraak gaan doen over het vermogen
der personae miserabiles, en, door het onherroepelijke zijner uitspraak,
zoodra de zaak haar beslag heeft gekregen, vooral tegenover derden, de
hand kan leenen tot hunnen ondergang! 9

en even verderop:
"De Nederlandsche Wetgever had reeds verkeerd gehandeld, door eene
familiezaak, zelfs wanneer er slechts sprake was van beheer, aan het
arbitrium van den a1166n regtsprekenden Regter over te laten; maar hij
was er gelukkig voor teruggedeinsd, hem ook die magt te geven, wan-
neer daardoor het vermogen der onmondigen kon worden in gevaar
gebragt; hij vorderde dan toestemming van een regtscollegie, voorge-
licht door den Officier van Justitie. Ook die waarborg wordt thans aan
de personae miserabiles ontnomen. Vae Miseris! .98

Noch de door Van Zinnicq Bergmann in de Tweede Kamer geuite bezwaren,
noch zijn geschrift hebben echter kunnen voorkomen dat de rechtsmacht van
de kantonrechter in zaken buiten geding werd uitgebreid, zoals wij zagen. Of
het voor de eerste (oprichtings)vergadering van de Nederlandsche Juristen-
Vereeniging van 8 t/m 10 september 1870 geschreven preadvies van mr. J.

95. Vreede, 1842, p. 11,41-47 en 71; Kist, 1857, p. 83-84; WvhR l december 1840, nr. 136.

96. Vreede, 1842, p. 28 en 29.

97. Van Zinnicq Bergmann, 1874, p. 23.

98. Ibid, p. 26 en 27.
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Pijnappel over de vraag: "Of en zoo ja, binnen welke grenzen rechtspraak in
burgerlijke en strafzaken kan worden toevertrouwd aan den alleenrechtspre-
kenden rechter?" aan de uitbreiding van de competentie van de kantonrechter
heeft bijgedragen, valt niet te zeggen, om de eenvoudige reden dat het pre-
advies van Pijnappel op de NJV-vergadering geen onderwerp van de diskussie
is geweest en evenmin in stemming is gebracht.99 Pijnappel zag vier voordelen
aan de instelling van een alleen-rechtsprekende rechter verbonden:

"Vooreerst is het gemakkelijker weinige regterstoelen op uitstekende
wijze te bezetten dan vele. In de tweede plaats is er gelegenheid om
beter te bezoldigen, naarmate het getal kleiner is. In de derde plaats
is er sterker prikkel om een goede keus te doen, naarmate de keus,
die men doet, er meer op aankomt. En eindelijk mag men om dezelfde
reden, ook zelfs bij de candidaten voor de betrekking een grootere
nauwgezetheid en schroom om zich aan te melden verwachten.. 100

Deze "voordelen" en de door Pijnappel gegeven argumentatie in zijn pre-
advies komen niet sterk over.101 Van Zinnicq Bergmann fulmineerde dan ook

99. Het Voorlopig Comit6 van dc NJV had eenstemmig besloten om af te wijken van de
aangenomen orde en eerst het preadvies van mr. G. de Vries, lid van de Raad van
State ter bespreking te geven, omdat 'het preadvies aan het Comit6 is voorgekomen
alle andere onderwerpen te beheerschen", zo blijkt uit de Notulen van Eerste Vcr-

gadering van de Nederlandsche Juristen-Vereeniging, Weekblad van het Regt, 12-9-
1870 (nr. 3242). Het preadvies van Dc Vries handelde over de vmag 'Welke hoofd-
bczwaren staan aan de herziening onzer wetbocken in den weg, en hoc die op te
lossen, ten einde te bevorderen, dat die wetboeken steeds beantwoorden aan de
veranderende cischen der samenleving, en ten allen tijde de juiste uitdrukking zijn
der meest algemeene opvatting van het recht door de bevoegde beoordelaars in ons
vaderland?'

Op de NJV-vergadering kwam verder aan de orde het preadvies van mr. J Kai)peyne
van de Coppello over de vraag: "In hoever in burgerlijke zaken beroep op een
hoogeren rechter moct worden toegelaten, hetzij bij wege van appcl, hetzij bij
wcge van cassatic?  De conclusies van deze NJV-vergadering zijn in het kadcr van
dc plannen tot herziening van de rechterlijke organisatie van belang, omdat als

mening werd uitgesproken, dat in burgerlijke zaken, in het stelscl van twee instan-

tiEn, hooger beroep een onmisbaar en cassatie cen verwerpelijk rechtsmiddel is
(WvhR van 15-9-1870, nr. 3243, p. 1; zie ook de Handelingen van dc NJV 1870, p.
245).

100. Handelingen der NJV 1870, p. 30.

101. Zie bijvoorbeeld de kritische bespreking van mr. A.R de Savornin Lohman in het

Tijdschrift van Nederlandsche Regt, deel III, p. 177-210.
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102fel tegen dit (lichtvaardige) preadvies en met een vooruitziende blik
schreef hij:

"0! er valt voorzeker aan onze regterlijke instellingen te verbeteren.
Men schaffe de Kantonregters af en brenge al hunne regterlijke be-
moeijingen bij de Arr. Regtbanken over, met vermeerderd personeel
naar behoefte en vereenvoudiging van procedure voor die zaken. Al
hunne andere bemoeijingen (uitgezonderd politie, afgescheiden te hou-
den van justitie) kunnen door daartoe aangewezen Regter-Commissaris-
sen worden verrigt, zoo men die niet liever aan andere ambtenaren wil
opdragen. Zoo doende zou de begrooting van Justitie met tonnen gouds
kunnen worden ontlast en aan al de regterlijke ambtenaren eene con-
venabele jaarwedde worden toegekend, zonder dat daartoe aan het land
zwaardere lasten zouden behoeven te worden opgelegd..103

De hierboven genoemde wens van Van Zinnicq Bergmann is niet in vervulling
gegaan. Bij de diskussies in de Tweede Kamer werd door verschillende Kamer-
leden en door de minister van Justitie aangevoerd dat Van Zinnicq
Bergmann ten onrechte een grens meende te zien, die in de Code zou zijn104

gelegd voor de verdeling der
competentie an dat de re ling van

de compe-
tentie in het familierecht niet op een rechtsgrond berustte.
De overweging, dat de kantonrechter als plaatselijk rechter beter op de hoog-
te kan zijn van feiten en toestanden dan de arrondissementsrechtbank heeft
ertoe geleid, dat de vrijwillige rechtsmacht van de kantonrechter werd uit-
gebreid bij de Wet van 18 april 1874 (S. 68) "tot overbrenging van enkele

102. Ibid, p. 40-56.

103. Van Zinnicq Bergmann, 1874, p. 81.

104. Hij stelde: "daden van zuiver beheer behooren aan den Voogd allddn; dhden door de
wet aangemerkt als niet te zijn van zuiver beheer, behoeven de toestemming van
den kantonregter; daden buiten behcer, dat is, beschikkingen over den persoon of
de goederen der onmondigen behoeven het onderzoek en de toestemming van de
regtbank.",Van Zinnicq Bergmann, 1874, p. 28.

105. Bijblad, p. 115-120.

J. de Vries Jm., kantonrechter te Amsterdam, schreef in het Tijdschrift voor het
Nederlandsch Regt, 1871, p. 280 en 281: "De werlczaamheden, dan de kantonregters
bij de wet opgedragen, buiten de kennisneming en beslissing van burgerlijke, han-
dcls- cn strafzaken, vormen eene eigenaardige schakel in de regtsbedecling, die ten
allen tijde gerekend en gebleken is onmisbaar te zijn. Daarom achten wij het dan
ook hoogst wenschelijk, dat de competentie van den Kantonregter in burgerlijke en
handelszaken geenszins worde uitgcbreid, waardoor de Kantonrechter minder in
staat zou worden, om ook de zoogenaamde voluntaire jurisdictie met alle zorg waar
te nemen. Vecleer zou het onze bescheidene meening zijn, dat deze laatstgenoemde
werkkring wierd uitgebreid, en aan den Kantonregter datgene opgedragen, wat nu
nog tot de voluntairc jurisdictie van de Arrondisscments-regtbank behoort."
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bevoegdheden der Arrondissements-Rcgtbanken bij de Kantonregters".106 Af-
gezien van een duidelijke versterking van de positie van de kantonrechter op

107het terrein van de voluntaire jurisdictie , maakte deze wet ook een einde
aan diverse competentieproblemen tussen kantonrechter en arrondissements-
rechtbank.108 Verder betekende deze wetswijziging ook een verbetering van
de positie van de justitiabele, doordat de behandeling der zaken sedertdien
vlotter verliep.109

Daarnaast werd de kantonrechter in 1874 bevoegd om, wanneer de man uit
hoofde van afwezigheid of andere redenen verhinderd was om zijn vrouw bij
te staan of te machtigen, aan de vrouw de bevoegdheid te verlenen om "in
regten te verschijnen, verbintenissen aan te gaan, beheer te voeren, en alle
andere akten te verrigten".110 Ook de benoeming van een bijzondere curator
bij tegenstrijdige belangen tussen de opvoeder/gezagsdrager en het minder-
jarige kind behoorde vanaf 1874 tot de bevoegdheid van de kantonrechter en
niet langer tot die van de arrondissementsrechtbank (art. 365 BW). Verdere
wijzigingen ten gunste van de kantonrechter vonden in 1874 plaats met be-
trekking tot een voorziening bij het verlies door de ouders van het vrucht-
genot (art. 373 BW) en in diverse voogdijbepalingen.111 Deze laatste bepalin-
gen zien voornamelijk op de voorheen vereiste machtiging van de arrondis-
sementsrechtbank voor bepaalde handelingen van de voogd.

106. Zie voor een overzicht van de achtergronden en totstandkoming van deze wet:

Bouvin, 1877, p. 5 t/m 12.
107. Alleen de vrijwillige rechtsmacht, weike voorzieningen betreft uitsluitend in het

belang van de personen, die het vrije beheer en de vrije beschikking over hunne

goederen missen, is naar de kantonrechter overgebracht. Voor de voorzieningen die
ter beslissing van de rechtbank zijn gebleven, zie Bouvin, 1877, p. 6 t/In 8.
De regering verwachtte van deze wet uit 1874 ten aanzien van de daarin behandel-
de onderwerpen: sneller, beter en goedkoper recht.

108. Voorduin, III. decl, p. 106-125. Kist, p. 83, die overigens opmerkt, dat de wetgever

nict konsekwent is geweest in het toekennen aan de rechtbank van bepaalde be-
voegdheden op het terrein van het voogdijrecht. Zie voor meer kritiek op de ver-
deling van rcchtsmacht inzake het onderhavige tcrrein: Vreede, 1842, p. 11,41 t/m
46 en 71; Kist, 1857, p. 83-84, alsmede het Weekblad van het Regt, 1 december
1840, nr. 136. Ook Opzoomer geeft in zijn verhandelingen over het Burgerlijk Wet-
bock dikwijls ongenadige kritick op de wetgever inzake de bevocgdheidsverdeling
op het terrein van het familic- en jeugdrecht. Zie de in dit kader relevante pas-

sages in Opzoomer, 1865, p. 125-128 en Opzoomer, 1869, p. 298 ev.
109. Van der Docs de Willebois, 1898, p. 576. Anders Van Zinnicq Bergmann, 1874, die

mecnde, dat dc alkensprekende rechter cen onvoldocnde waarborg bood voor de
bescherming van de belangen van de personae miscrabiles.

110. Art. 169 BW 1874. Zie ook art.180 BW 1901.

111. Art. 387, 447, 451, 452, 454, 456, 457 en 466 BW. Zie hiervoor de wettekst van het

BW 1901 van Meyer Wiersma.
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Hoewel, zoals wij zagen, sedert 1838 de nodige wijzigingen en verfijningen in
het personen-, familie- en jeugdrecht zijn aangebracht, heeft - uitgaande van
bovengenoemde globale taakomschrijving - de familierechtelijke competentie
van zowel kantonrechter als rechtbank nauwelijks substantiele veranderingen
ondergaan. Dat betekent dat hier en daar nog steeds de rechtbank en de
kantonrechter elkaar aanvullende taken hebben. Heel duidelijk komt dit naar
voren in het voogdijrecht en de daarbij aansluitende bepalingen (bijvoorbeeld
de curatele112 en de afwezigheid113), maar ook in het huwelijksrecht (titel 5
en 6 Boek 1 BW114) en het beschermingsbewind (art. 432 lid 2 Boek 1 BW)
zien wij een op elkaar aansluitende competentieverdeling.

1.7. DE COMPETENTIE VAN KANTONRECHTER EN ARRON-
DISSEMENTSRECHTBANKOPHETTERREINVANHETFAMI-
LIERECHT. DE PERIODE VAN 1884 - 1905.
DE KINDERWETTEN VAN 1901

In de periode van 1880-1905 werd van diverse zijden gepleit voor wijziging
van de wettelijke regeling van het vaderlijk gezag. Men zocht naar een moge-
lijkheid om langs civielrechtelijke weg het vaderlijk/ouderlijk gezag te ontne-
men, wanneer de ouder(s) zijn/hun taak verwaarloosden of misbruikten dan
wel deze taak niet aankonden.115 Voor dit zoeken naar gedwongen hulpverle-
ning aan het bedreigde kind kunnen verschillende oorzaken worden genoemd,
zoals onder andere de opkomst van een nieuwe beweging (het Ethisch Reveil)
en de (wantoestanden tijdens de) Industriele revolutie.
In de eerste helft van de negentiende eeuw was er sprake van een zoge-
noemd "christelijk wederontwaken: De aanhangers van het Reveil, protestan-
ten die meestal tot de gegoede klasse behoorden (Bilderdijk, Isaac da Costa,
Groen van Prinsterer en anderen) wensten niet alleen vast te houden aan de
oude calvinistische beginselen, maar zij wilden deze ook in de praktijk ten
uitvoer brengen. Derhalve poogden zij de armoede te bestrijden en drankmis-
bruik tegen te gaan. Ook richtten zij kinderhuizen op, onder andere te Zet-
ten (de Heldringstichting), Hoenderloo en Eefde.116 In de tweede helft van
de negentiende eeuw waren er reeds 70 kindertehuizen opgericht, die zich

112. Zie art. 386 lid 1  Boek 1  BW.

113. Zie art. 418-421 Bock 1 BW.

114. Vergelijk de art. 36 t/m 39 en 87 lid 2 en 88 lid 2 Bock 1 BW.

115. De tijdelijke ontzetting uit het ouderlijk gezag was reeds in het Wetbock van

Strafrecht van 1881/1886 als bijkomende straf van cnkele onderscheiden misdrijven
verbonden. Het grootste bezwaar tegen deze regeling was weI, dat niet het belang
van het kind, maar de ernst van het geplecgde delikt de doorslag gaf om de ou-
dcr(s) het gezag te ontnemen.

116. Van Bennekom, Opgelegde hulpverlening: over voogdij en gezinsvoogdij, 1982, p. 8.
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toelegden op de verzorging en opvoeding van verwaarloosde kinderen. Een-
zelfde ontwikkeling vond ook vanuit rooms-katholieke kring plaats.
Kon de Nederlandse maatschappij van 1838 nog gekarakteriseerd worden als
"een nog weinig beweeglijke, vrij statische maatschappij met een overwegend        i
vroegkapitalistische economische structuur in industrie en handel en gering
verkeer op een sterke plattelandsgrondslag; met een tamelijk patriarchale
gezinsopbouw, een door traditie gebonden, hoofdzakelijk burgerlijke, zeer
gedifferentieerde standengelaagdheid en een bedroevend groot pauperisme 117,
in de tweede helft van de negentiende eeuw trad hierin een grote verande-
ring op door de opkomst van een modern kapitalisme: groei van industriele
concerns (Jurgens, van den Bergh, Philips), van grootwinkelbedrijven (de
Bijenkorf, Vroom & Dreesmann), urbanisatie en een sterke proletarisering van
de arbeidende bevolking. Deze Industriele Revolutie leidde tot vele misstan-
den: door het grote aanbod van arbeiders waren de lonen zo laag, dat het
hele gezin verplicht was te gaan werken. Exploitatie van zeer jonge kinderen
was helaas geen uitzondering (zoals werkdagen van 13-15 uur voor 6-jarige
kinderen). Daarnaast bestond er geen leerplicht en werden vele kinderen door
hun ouders verwaarloosd. Tegenover de "ongebreidelde, tot ongehoorde feiten
leidende, ouderlijke macht, stond de rechter machteloos. Ontzetting toch uit
de ouderlijke macht was alleen mogelijk, ingeval een ouder bepaalde misdrij-
ven had gepleegi en dan kon nog alleen die ontzetting plaats hebben door
den strafrechter voor een bepaalden tijd .. 118
Een reaktie kon dan ook niet uitblijven. Fabrieksarbeid voor kinderen bene-
den de twaalf jaar werd bij de kinderwet van Van Houten (Wet van 19119

september 1874) verboden; huishoudelijk werk en veldarbeid bleven van het
verbod van kinderarbeid uitgezonderd. Ook de wetgever stelde diverse pogin-
gen in het werk om tot wetswijziging te komen120, hetgeen uiteindelijk resul-
teerde in de Wet van 6 februari 1901 (Stb. 62) "tot wijziging en aanvulling
van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en
de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede
verband houdend voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering", kortweg ook wel de burgerrechtelijke kinderwet genoemd.
Een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de (burgerrechtelijke)
kinderwet van 1901 werd geleverd door H.L. Asser, advokaat en kantonrech-
ter-plaatsvervanger te 's-Gravenhage, die een door het gesticht 'Talitha Kumi"
uitgeschreven prijsvraag won met zijn studie over het ouderlijk gezag en de
voogdij, getiteld "Bescherming van minderjarigen". Hierin doet hij - voor die
tijd - vergaande voorstellen inzake de 6ntzetting  uit het ouderlijk gezag en

117. Lcvenbach, 1938, p. 133.

118. Limburg, 1938, p. 351.

119. Zo genoemd naar degene die hiertoe het initiaticf had genomen: het kamerlid S.

van Houten.
120. Dc Vries en Van Tricht, 1903, I, p. 1-9.
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uit de (toeziende) voogdij.121 In de laatste decennia van de negentiende eeuw
was Asser een van degenen die pleitte voor wijziging van de wettelijke rege-
ling van het ouderlijk (lees: vaderlijk) gezag. Gezocht werd naar een middel
om langs civielrechtelijke weg het ouderlijk gezag of de voogdij te ontnemen,
indien de ouder(s) of voogd de opvoedende taak verwaarloosde(n) of misbruik-
te(n), dan wel onmachtig waren om deze taak naar behoren uit te voeren.122

Zowel in zijn geschrift "Bescherming van minderjarigen" als in "Enkele kant-
tekeningen op het Ontwerp van Wet omtrent de Vaderlijke Macht en De
Voogdij" toonde Asser zich niet alleen een voorstander van deze kinderbe-
schermingsmaatregelen, maar vooral ook van een toekenning van een groter
aantal taken aan de kantonrechter, zoals de voogdij-opdracht door de Kan-
tonrechter "aan het bestuur eener instelling van weldadigheid".123 Volgens
Asser dient ernaar te worden gestreefd:

"zooveel mogelijk denen rechter competent te maken, al deze op min-
derjarigen betrekking hebbende beschikkingen, te nemen, 6enen voog-
dijrechter te hebben. Men bedenke, dat het Burgerlijk Wetboek oor-
spronkelijk tal van beslissingen in voogdijzaken, waarschijnlijk als van
grooter gewicht, aan de rechtbank heeft opgedragen, die men later (in
'74) toch ook op den Kantonrechter heeft moeten overdragen .

  124

Ook dient zijns inziens de kantonrechter aan de rechtbank te adviseren, wan-
neer de laatste de (nog in te voeren) kinderbeschermingsmaatregel van ont-
zetting zal uitspreken. De kantonrechter moet ook beslissen, of de kinderen
aan de andere der ouders kunnen worden gelaten en, zo niet, in de voogdij
voorzien. De rechtbank moet in een zo'n belangrijke beslissing als bij125

ontzetting bevoegd blijvens maar de mening van de kantonrechter wordt aan
haar oordeel onderworpen en de kantonrechter leidt - als plaatselijke rechter
op den hoogte zijnde van alle omstandigheden - het feitelijk onderzoek, zo
stelde Asser voor.126

121. Asser, 1897, p. 402 cv.

122. Zoals gezegd behoorde cen tijdelijke ontzetting uit het oudertijk gezag - als bij-

komende straf aan enkele misdrijven verbonden - vanaf 1886 ree(Is wel tot de
mogelijkheden, maar bezwaar hiervan was, dat de ernst van het gepleegde delict en
niet het belang van het kind daarbij bepalend was.

123. Asser, 1897, p. 331, in het bijzonder p. 343.

124. Asser, 1898, p. 19 en 20. Zo pleitte Asser (p. 24 cv.) er ook voor om de kanton-

rechter rechtsmacht te verlenen bij het nemen van cen voorlopige kinderbescher-
mingsmaatregel.

125. Asser, 1898, p. 25.

126. Ibid, p. 25. Vergelijk de Memoric van Toelichting, p. 17. Zie De Vries en Van

Tricht, 1903, I, p. 469. Daarnaast meende de wetgever, 'dat het karakter van deze
rechtshandcling veeleer bchoort tot de jurisdictio voluntaria dan tot de eigenlijk
gezegde rechtspraak", M.v.T., p. 17.
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Overigens wenste Asser de bij nieuwe wet in te stellen voogdijraden kanton-
naal te maken en de voogdijrechter aan het hoofd van de voogdijraad te
plaatsen.127 Ook de ontheffing van het gezag wenste Asser bij de kanton-
rechter te leggen, daarbij aansluiting zoekend bij de artikelen 355,3e lid en
413, 3e lid.128 In deze artikelen werd de kantonrechter belast met de beslis-
sing over de tijdelijke voogdij, wanneer het bestaan of het verblijf der ouders
niet bekend was en zo kreeg hij dus ook rechtsmacht inzake de beslissing op
een verzoek van de teruggekeerde ouder(s) om de tijdelijk benoemde voogd uit
zijn functie te doen ontslaan.
Eveneens in 1897 presenteerde de toenmalige minister van Justitie Van der
Kaaij, aan de Tweede Kamer een ontwerp van wet "tot wijziging en aanvul-
ling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke
macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen".129 Dit wets-
voorstel werd niet al te enthousiast ontvangen, omdat het velen niet ver
genoeg ging. Nadat de minister op 27 juli 1897 zijn zetel aan zijn opvolger
Cort van der Linden had afgestaan, werd naast de overige aanhangige wets-
voorstellen het onderhavige wetsvoorstel ingetrokken. Dat deze intrekking130 .

zou zijn een terugnemen om beter te geven, was geen geheim", aldus De Vries
en Van Tricht.131 Bij KB van 13 mei 1898 werd een nieuw ontwerp van de-
zelfde naam aan de Tweede Kamer gezonden. Hieruit bleek dat het eerste
ontwerp een grondige bewerking en verbetering had ondergaan. Tegelijkertijd
stuurde de minister nog drie andere wetsontwerpen naar het Parlement,
waarvan uiteindelijk 66n wetsontwerp de eindstreep niet haaide.132 Nadat
voorbereidingscommissies in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer hun
werk hadden gedaan en het ontwerp was bijgesteld, werd op 5 februari 1901
de beraadslaging over het ontwerp in de Eerste Kamer geopend en dezelfde
dag gesloten, nadat ook daar, evenals in de Tweede Kamer, het ontwerp zon-
der hoofdelijke stemming was aangenomen.133 Een dag later verkreeg het door

127. Asser, 1898, p. 28 ev. Zie De Vries en Van Tricht, 1903, I, p. 512.

128.
Asser, 1898, p. 28 ev.

129. Kamerstukken, Zitting 1896-1897-201, nrs. 1-4.

130. Kamerstukken, Zitting 1896-1897-16, 18, 33, 201, 203 en 227.

131. Dc Vries en Van Tricht, 1903, p. 3.

132. Hct betreft het Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in

het Burgerlijk Wetbock betreffende de crkenning en wettiging van natuurlijke kin-
deren en daarmede samenhangende artikekn, alsmede van eenige bepalingen betref-
fende het vaderschap en de afstamming van wettige kinderen. Een nieuw ontwerp
had in 1909 meer succes. Het betreft de Wet van 16 november 1909, Stb. 363, "hou-
dende wijziging en aanvulling van enkcle artikelen van het Burgerlijk Wetbock ter
opheffing van de bezwaren, waartoe het bestaande voorschrift betreffende het
onderzoek naar het vaderschap aankiding geeft:

133. Handelingen Eerste Kamer, Zitting 1900-1901, 9 325 t/m 333.
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het Parlement aangenomen wetsvoorstel koninklijke goedkeuring.134 Het zou
echter nog tot 1905 duren vooraleer de wet kon worden ingevoerd, omdat nog
de nodige voorbereidingen moesten worden getroffen (zoals onder andere de
bouw van rijksinrichtingen).
De belangrijkste veranderingen die de kinderwetten meebrachten, waren:
-          vervanging van de term "vaderlijke macht" door "ouderlijke macht";
-     beperking van de ouderlijke macht tot het huwelijk. Na ontbinding van

het huwelijk ontstaat voogdij;
-      ingrijpen door de overheid in het ouderlijk gezag wordt mogelijk, dank-

zij de invoering van de kinderbeschermingsmaatregelen "ontheffing",
"ontzetting" en 'toevertrouwing' (art. 374a ev.).

Tenslotte moet worden opgemerkt, dat door de wet van 1901 nauwelijks her-
vormingen tot stand werden gebracht in de bepalingen betreffende het bestuur
van de voogd, omdat de regering dit niet nodig achtte.135

Voor ons onderwerp is interessant te vermelden, dat aan het aannemen van
dit wetsvoorstel een diskussie is voorafgegaan tussen Parlement(sleden) en de
minister van Justitie over de rechterlijke competentie inzake de ontheffing en
ontzetting. Deze diskussie ging over de taak van de kantonrechter in het
familierecht en speelde zich af tussen de Commissie van Voorbereiding (die
zich over de vier wetsontwerpen moest buigen) en de minister van Justitie,136

Cort van der Linden. Zo werd over de mogelijkheid van vervangende huwe-
lijkstoestemming opgemerkt, dat de kantonrechter is: "het complementair gezag
in familie-aangelegenheden".137 De minister merkte hierbij op, "dat de kanton-
rechter, reeds thans geen vreemdeling in het familierecht, de aangewezen
authoriteit is om bij verschil van mening tusschen de ouders, over het belang
van het kind uitspraak te doen .. 138

Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat de wetgever de kantonrechter een taak
had toebedacht, wanneer tussen de beide ouders 'verschil van gevoelen" be-
stond over de plaats waar de minderjarige zou worden opgevoed of onderwe-
zen of voor welk beroep of ambacht de minderjarige zou worden opgeleid (art.

134. Wct van 6 februari 1901 (Stb. 1901, 62) tot wijziging en aanvulling van de bepa-

lingen in het Burgerlijk Wctbock, omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en
daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmee verband houdend
voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

135. De Vries en van Tricht, 1905, II, p. 190. Overigens ondergingen de artikelen 441,

442, 446, 464a en 468 BW 1901 inzake het toezicht cn het behecr van de voogd wei
enige wijziging.

136. De Vries en Van Tricht, 1903, I, p. 4.

137. Ibid, p. 98.

138. Ibid, p. 101. In de definitieve wettekst is cchter de tussenkomst van de kanton-

rechter geschrapt bij het verlenen van de toestemming van de ouders voor het
huwelijk van hun minderjarige kindercn.

33



356 voorstel).139 Omdat tegen dat voorstel veel kritiek ontstond, werd het
door de minister teru enomen "op grond van de overwegingen door hem bij
art. 92 aangetekend:14 

Naar aanleiding van opmerkingen van enkele ongeruste parlementsleden of de
minister met dit wetsvoorstel weer de goede weg zou verlaten, die in 1874 en
later werd gevolgd om de zaken van voogdij zoveel mogelijk bij de kanton-

141rechter te verenigen antwoordde de minister:
"Het feit dat ook aan de arrondissements-rechtbanken bemoeienissen in
zaken van voogdij worden opgedragen is niet te qualificeeren als een
verlaten van den in 1874 en later gevolgden weg; men houde in het
oog dat er geen grond bestaat voor de meening als zou de kantonrech-
ter beter dan de rechtbank bekend zijn met familien, personen en ver-
houdingen ook in die gevallen, waarin naar het wetsontwerp de benoe-
ming van den voogd door de arrondissements-rechtbank heeft te ge-
schieden. In die gevallen toch zal juist de rechtbank die de ontheffing,
ontzetting of scheiding heeft uitgesproken en daarmede de oorzaak der
voogdbenoeming in het leven heeft geroepen, voorzeker niet minder, zoo
al niet beter, dan de kantonrechter in de gelegenheid zijn om met de
noodige kennis van personen en verhoudingen tot de benoemingen over
te gaan.

.142

Hierna zullen wij zien dat de wettelijke competentieverdeling terzake tussen
rechtbank en kantonrechter op dit rechtsterrein geen wijzigingen heeft on-
dergaan. De conklusie kan derhalve niet anders luiden dan dat met de kin-
derwetten van 1901 een verdergaand onderscheid in competentieverdeling
tussen kantonrechter en rechtbank tot stand is gebracht, terwijl uit de par-
lementaire geschiedenis niet blijkt, dat er daadwerkelijk grondig is nagedacht
over de familierechtelijke competentie van de rechter. Het antwoord van de
minister van Justitie op de vragen van de parlementsleden is dan ook onbe-
vredigend, daar voorzover mij bekend in die tijd geen onderzoek heeft plaats
gevonden naar het functioneren van de kantonrechter in het familierecht.

1.8. DE PERIODE VAN 1905 - 1970

1.8.1. De komst van de kinderrechter

Na de invoering in het jaar 1905 van de kinderwetten van 1901 werd de be-
hoefte gevoeld aan de komst van een nieuw soort rechter, die speciaal belast
kon worden met de beslissing over opvoedingszaken. In hoofdstuk 1 waar de

139. De Vries en Van Tricht, 1903, I, p. 283 ev.

140. Ibid, p. 290.

141. Dc Vrics cn van Tricht, 1903, p. 50.

142. Ibid, p. 51 en 52.
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kinderrechter ter sprake komt, zal hierop nader worden ingegaan, maar het is
goed hier reeds op te merken dat in de diskussies die aan de invoering van
de ondertoezichtstelling en het instituut kinderrechter vooraf gingen nauwe-
lijks is gesproken over de vraag of niet de kantonrechter - als unus judex-
met het toezicht op de ondertoezichtstelling zou moeten worden belast.143
Evenmin is daarbij uitvoerig stilgestaan bij de vraag of niet de rechtbank het
aangewezen orgaan zou moeten zijn om - naast de bevoegdheid inzake de
ontzetting en ontheffing - belast te worden met de rechtspraak over de
ondertoezichtstelling. Met de instelling van het instituut kinderrechter deed
dus een derde rechter op het terrein van het familie- en jeugdrecht zijn
intrede. De kinderrechter zal in hoofdstuk 2 worden besproken.

1.8.2. De familierechtelijke competentie van kantonrechter en rechtbank

De wetten van 1909, 1947 en 1956

Na de invoering in 1905 van de - voor het welzijn van de minderjarige zo
belangrijke - kinderwetten van 1901 volgden nog enkele andere wetswijzigin-
gen, die een verandering brachten in de competentie van kantonrechter en
rechtbank op het terrein van de familie- en jeugdrechtspraak.144 Allereerst
kan genoemd worden de invoering van de zogenaamde 'vaderschapsactie" bij
Wet van 16 november 1909 (Stb. 363). Het betreft hier de invoering in ons
BW van de mogelijkheid om een onderhoudsactie in te stellen tegen de ver-
wekker/niet-erkenner van een natuurlijk kind (zie art. 394 Boek 1 BW jo. art.
828j Rv). De rechtbank is hierin absoluut competent.
Een voor de kantonrechter belangrijke taakverandering kwam tot stand door
de Wet van 10 juli 1947.145 Daarbij werden de art. 92 t/m 98 BW dusdanig
gewijzigd, dat het recht inzake de huwelijkstoestemming werd vereenvoudigd.

143. Vcrgelijk Dock, 1972, p. 66 ev. alsmedc p. 329.
144. De strafrechtelijke competentie van de kantonrechter cn van de (meervoudige

kamer) van de rcchtbank op het gebied van het straf(proces)recht blijft hier buiten
beschouwing, al kunnen ook daar interessante ontwikkelingen worden gesignaleerd,
zoals het advies van de Commissie Anneveldt en het wetsvoorstel Herziening Jeugd-
straf(proces)recht van september 1989. Zie ook de wet van 24 maart 1983, Stb. 135,
waarbij de competentie van de kinderrechter ten aanzien van overtredingen begaan

door OTS-pupillen werd gewijzigd, zodat nu de kantonrechter ook overtredingen
van ondertoezichtgestelde kinderen kan bet:echten.

145. Stb. H 232, in werking getreden op 1 november 1947, houdende wijziging van de

bepalingen betreffende het kinderrecht, voorkomende in het eerste boek van het
Burgerlijk Wetbock, en - in verband daarmede - wijziging en aanvulling van de
anderc boeken van dat Wetbock, alsook van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-

vordering en van andere wetten. Zie over deze wetswijziging: Van Oven, 1938, p
125 cv. en V61!mar, 1949.
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Dit was mede mogelijk, omdat door deze wet het vereiste van de erkenning
door de vrouw van haar natuurlijk geboren kind was vervallen.146 Voor het
minderjarige wettige kind bleef vereist, dat het de huwelijkstoestemming van
beide ouders verkreeg. Belangrijk was ook de wijziging in 1947 van artikel
95 BW 1901, waarin werd bepaald, dat de kantonrechter pas verlof tot het
aangaan van het huwelijk kon verlenen na verhoor of behoorlijke oproeping
van de voogd en de toeziend voogd, mitsgaders van de bloedverwanten of
aangehuwden overeenkomstig de artikelen 388 en 389.147 Art. 95 BW 1947
wijzigde deze oproepplicht in een oproepmogelijkheid, door te bepalen:

"De kantonregter beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van hen,
wier toestemming tot het huwelijk is vereischt; hij is bevoegd (cur-
sivering van mij, PV) ook bloed- en aanverwanten van den minderja-
rige te hooren."

Daarmee werd opnieuw een stukje van de invloed van de familie in het per-
sonen- en familierecht afgekalfd en werd tegelijkertijd de macht van de kan-
tonrechter vergroot.
Dat geldt ook voor diens competentie op het terrein van het voogdijrecht.
Voorheen was de kantonrechter nog verplicht om het gevoelen der bloedver-
wanten of aangehuwden van de minderjarige en van de toeziend voogd in te
winnen, wanneer de voogd een machtiging vroeg om een rechtsvordering voor
de minderjarige in te stellen of zich ter zake van een tegen de minderjarige
ingestelde rechtsvordering wilde verdedigen (art. 461 BW 1905).
Art. 437 BW 1947 bepaalde dienaangaande:

'De voogd kan zonder machtiging van den kantonrechter niet voor
den minderjarige als eischer of als verweerder in rechten optreden of
tegen eenige uitspraak opkomen.
De voogd mag niet zonder machtiging van den kantonrechter in een
tegen den minderjarige ingestelden eisch of gedane uitspraak berusten."

De voogd kan tegen een uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan
(art. 968 Rv). Bloed- en aanverwanten konden en mochten uiteraard wel-
krachtens art. 902 en 903 Rv - door de kantonrechter worden gehoord. Het-
zelfde gold voor diverse andere machtigingen, die de voogd voor met name in
de wet genoemde beheershandelingen, behoefde. In enkele gevallen was wel
imperatief voorgeschreven, dat de kantonrechter de toeziend voogd zou
moeten horen (art. 967 Rv).

146. Art. 336 BW: "Door zijn geboorte ontstaan tusschen een natuurlijk kind en zijn

mocdcr burgerlijke betrekkingen'. Art. 343 sub b maakte hierop echter 66n uitzon-

derint 'Geen burgerlijke betrckkingen bestaan: (b) tusschen een in overspel of
bloedschande geteeld kind en zijn moeder". Dit onderschcid verviel pas bij dc in-
werkingtreding van de Wet van 3 april 1969 (Stb. 16D.

141   Deze artikelen 388 en 389 bevatten nadere bepalingen over de oproeping van de
naaste bloed- en aanverwanten.
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Op 1 november 1956 kreeg de rechtbank er weer een belangrijke taak bij,
namelijk door de invoering van de Wet van 26 januari 1956, Stb. 42, houdende

invoering van de mogelijkheid van adoptie en wijziging, in verband daarmede,
van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en
het Wetboek van Strafrecht. Hierdoor werd het mogelijk om de familierechte-
lijke status van een wettig of natuurlijk kind te wijzigen in de wettige status
van andere ouders. Hiertoe dienen de (aanstaande) adoptiefouders een verzoek
te richten aan de rechtbank. Het gevolg daarvan is, dat de adoptiefouders
wettige ouders worden over het kind en dat zij daarmee volledig treden in de
rechten van de oorspronkelijke ouder(s).148 Verder vond op 1 januari 1957
een kleine competentiewijziging plaats voor zowel de rechtbank als de kanton-
rechter door de invoering van de Wet van 14 juni 1956 (Stb. 343)"tot ophef-
fing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw .
Na de inwerkingtreding van het kinderrecht, zoals dit bij de Wet van 10 juli
1947 was herzien, Week al spoedig dat de regeling van het voogdijbeheer in
de praktijk niet geheel voldeed. Zowel de kantonrechter als de justitiabelen
werden door deze regeling voor diverse problemen gesteld. Deze problemen
waren van dien aard, dat met de herziening van de bepalingen inzake het
voogdijbeheer niet kon worden gewacht tot invoering van het nieuwe Boek 1
BW. Op 1 oktober 1964 trad derhalve in werking de Wet van 11 mei 1964 (Stb.
138), houdende herziening van de regeling omtrent het beheer van de voogd,
de ouder en de curator en wijziging in verband daarmede, van het Burgerlijk
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Postspaarbank-
wet 1954. De belangrijkste wijzigingen die deze wet met zich meebracht,
betroffen het voogdijbeheer.149

1.9. DE FAMILIERECHTELIJKE COMPETENTIE VAN KANTON-
RECHTER EN ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
DE PERIODE VAN 1970 - HEDEN

1.9.1. Wetswijzigingen en jurisprudentie welke tot conipetentiewijziging

of -uitbreiding hebben geleid

Met de herziening van het familierecht, het geredigeerde Boek 1 BW, in

148. De Wet van 13 september 1979, Stb. 501, maakte ook sticfouderadoptie mogelijk,

waardoor de ouder/voogd(es) van het kind met zijn of haar nieuwe echtgenoot het
kind kunnen adopteren.

149. Vergelijk Staatsblad 138. Zie verder bij Van Zeben, 1964, p. 363, alsmede Delfos/-

Dock, 1984(A), p. 27.
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1970150 en de daarop gevolgde wijziging van het echtscheidings(proces)recht
in 1971151 werden geen ingrijpende veranderingen in de familierechtelijke
competentie van de kantonrechter en rechtbank tot stand gebracht152, al
leidde de wijziging van het echtscheidings(proces)recht en de daarmee gepaard
gaande invoering van het omgangsrecht wel tot een aanzienlijke taakverzwa-
ring voor de (familiekamer van de) rechtbank.153 Verder kan nog genoemd
worden een uitbreiding van de taak van de rechtbank te 's-Gravenhage door
de invoering van Afdeling 3 van Titel 18 Boek 1 BW bij de Wet van 7 juni
1978 (Stb. 304).154
Sinds 1970 kwam een uitbreiding van de familierechtelijke competentie van
de kantonrechter kwam tot stand door de invoering van Titel 19 Boek 1 BW
(de onderbewindstelling).155

Veel belangrijker voor de familie- en jeugdrechtspraak van zowel de recht-
bank als de kantonrechter zijn echter de ontwikkelingen geweest op het ter-
rein van de mensenrechten. Dankzij een extensieve interpretatie van het ver-

150. Wet van 3 april 1969, S.167, houdende vervanging van het eerste boek van het
Burgerlijk wetboek door Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en, in verband
daarmede, wijziging van dit boek cn de overige boeken van het Burgerlijk Wetboek,
het Wetbock van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetbock van Strafrecht, het
Wctboek van Strafvordering en andere wetten, alsmede van overgangsbepalingen, in
werking getreden op 1 januari 1970. De inwerkingtreding van Boek 1 BW bracht
cen groot aantal vereenvoudigingen in het familie- en jeugdrecht.

151. Wet van 6 mei 1971, S. 290, houdende herziening van het echtscheidingsrecht, zoals

deze wet is gewijzigd bij dc Wet van 9 juni 1971, S. 380, houdende wijziging van
de Wet herziening echtscheidingsrecht (in werking getreden op 1 oktober 1971). Zic
ook Staatsblad 291.

Deze wet verving de vroegere vier cchtscheidingsgronden door slechts dEn rechts-

grond, namelijk de duurzame ontwrichting van het huwelijk. Tevens werd het mo-
gelijk dat tussen de echtgenoten een echtscheiding werd uitgesproken zowel op
66nzijdige vordering als op hun gemeenschappelijk verzoek.

152. Zo ging het toezicht op het bewind over de goederen van de afwezige over van het
Openbaar Ministerie bij de rechtbank op de kantonrechter (vergelijk art. 521 (oud)
BW met art. 410 Boek 1 BW).

151 Dat de invoering van het omgangsrecht in 1971 eveneens kidde tot cen taakvcr-
zwaring van de kinderrechter zullen wij in het volgende hoofdstuk zien.

154. In werking getreden op 10 juli 1978 (zie de artt. 426 t/m 430 Bock 1 BW). Het
betreft hier de vaststelling van overlijden in bijzondere gevallen. Dc wetswijziging
was noodzakelijk na een op 14 september 1966 (Trb. 1968, 102) te  Athene gesloten
Overeenkomst inzake het vaststellen van overlijden in bepaalde gevallen. De vlieg-
ramp van 27 maart 1977 te Tcnerife, waarbij veel Nederlanders om het leven kwa-
men, hecft de invoering van Afd. 3 in Titel 18 bespoedigd.

155. Wct van 15 mci 1981, Stb. 283, in werking getreden op 1 september 1982.
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dragsrecht, in het bijzonder van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten kwam een grote verruiming van de
familierechtelijke competentie van de kantonrechter en de rechtbank tot
stand.
In het bijzonder moet daarbij worden gewezen op de volgende jurisprudentie:
-     de uitspraak van de Hoge Raad op 4 mei 1984 (NJ 1985, 510) betref-

fende het doorlopen van het ouderlijk gezag na ontbinding van het
huwelijk door echtscheiding werd de deur - eerst op een kier, maar156

later wagenwijd - opengezet voor een nieuwe ontwikkeling op het ge-
bied van het gezagsrecht. Deskundigen op het terrein van het familie-
recht reageerden eerst - met uitzondering van Rood-de Boer en De157

Vet158 - voorzichtig.159 De uitspraak van de Hoge Raad betekende in
feite een loskoppeling van het ouderlijk gezag van het huwelijk, maar
een een aantal kantonrechters durfde of wilde de uitspraak van de Hoge
Raad niet toepassen op situaties buiten huwelijk.160 Dit veranderde
door:

-     de nadien gevolgde uitspraak op 21 maart 1986 (NJ 1986, 585 t/m 589),
waarin de Hoge Raad - onder bepaalde omstandigheden - ouderlijke
macht buiten huwelijk mogelijk maakte.161 Deze uitspraak leidde ertoe,
dat de kantonrechter ongehuwde ouders met de ouderlijke macht over
hun natuurlijk kind kan belasten, wanneer zij aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Naar aanleiding van deze "voorjaars-beslissingen" ver-
scheen een reeks artikelen van familie- en jeugdrechtdeskundigen.

162

156. HR 4 mci 1984, NJ 1985, 510 met noten van Alkema en Luijten.

157. "Een schok in het familie- en jeugdrecht", NJB 1984, p. 1277 ev.
158. M.PJ.M. de Vet, Gezagsvoorziening na (ccitt)scheiding in Europees perspectief, NJB

1985, p. 218-222.

159. I. Jansen, Ouderlijkc macht na echtscheiding, FJR 1984, p. 137-146; Doek, Een

schok in het familie- en jeugdrecht: iets over de scheuren en barsten, NJB 1985, p.
213-217, met naschrift van Rood-de Boer (p. 217-218). Zie ook de NGR-uitgave
'Gezamenlijk ouderlijk gczag na scheiding, Kluwer, 1986.

160. Kantonrechter Eindhoven op 26 juni 1984, zie FJR 1985, 5, p. 146. Zie ook de

beslissingen van de kantonrechter te Haarlem van 24 juni 1985 (NJ 1986, 117) en
van de rechtbank te Arnhem van 19 augustus 1985 (NJ 1986, 15), alsmede van de
kantonrechter Amsterdam van 14 april 1985 en van de kantonrechter Hilversum van
24 april 1985. Zie voor beide laatste beslissingen en de kritische annotatic van
Rood-dc Boer eveneens FJR 1985, 5, p. 147 en 148.

161. Zic § 1.8.1.

162. Zic voor een overzicht van deze artikelen de Kronieken van het Personcn-, Fami-

lie- en Jeugdrecht (medio '85 tot en met 1986 en 1987/1988), uitgebracht door de

secties Jeugdrecht KUB cn RUU. Onduidelijkheid bleef met name bestaan rond de
implicatics van dc tockenning van ouderlijk gezag na cn buiten huwelijk, zoals met
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-     de verscherpte rechterlijke bemoeienis in het kader van cen gedwongen
opname op grond van de Krankzinnigenwet (1884), door de invloed van
art. 51id l en 5 en art. 6 EVRM.163

Natuurlijk kunnen diverse andere uitspraken van de Hoge Raad en lagere
rechters genoemd worden, die voor de familie- en jeugdrechtspraak van groot
belang zijn. Behandeling van deze uitspraken laat ik echter achterwege, omdat
deze jurisprudentie - gezien het geringe aantal zaken - slechts tot een mar-
ginale taakverzwaring van de rechtbank heeft geleid (zoals inzake het abso-
luut vetorecht van de vrouw bij erkenning de gedwongen erkenning, de     1
transsexualiteit, het levensonderhoud en de curatele).164 Wel moet worden
opgemerkt dat duidelijk is, dat meer dan ooit een beroep op de familierech-
ter (kantonrechter en rechtbank) wordt gedaan in situaties waar de verzoe-
ker van mening is, dat zijn recht op priv6- en gezinfleven is of wordt ge-
schonden.

1.9.2. Wetsvoorstellen die mogelijke competentiewijzigingen tengevolge

kunnen hebben

Afgezien van wetswijzigingen op het terrein van het familie- en jeugdrecht
zijn ook de daden en plannen van de wetgever van belang voor de vraag of
de familierechtelijke competentie van de kantonrechter en rechtbank wordt
uitgebreid of afgezwakt. Zo moet hier worden genoemd het in mei 1986, enke-
le maanden na de zogenaamde "voorjaars-beslissingen" van de Hoge Raad
verschenen concept-wetsvoorstel "Nadere regeling van de ouderlijke zorg voor
minderjarige kinderen en van de omgang". In dit concept-wetsvoorstel zijn de
termen "oudertijke macht" en "voogdij" vervangen door de term '(gezamenlij-
ke) zorg". De termen "voogdij" en "toeziende voogdij" blijven bij gezag door
derden gehandhaafd. Volgens het concept kunnen ongehuwde ouders die nim-
mer met elkaar gehuwd zijn geweest, ouderlijke zorg verkrijgen, wanneer zij
van hun voornemen daartoe aantekening doen in het voogdij-register (art.
246a Concept). Dit wijkt af van de uitspraken van de Hoge Raad van 21 maart
1986 waaruit blijkt, dat ongehuwde ouders de ouderlijke macht kunnen ver-
krijgen door een (kanton)rechterlijke beschikking. In de memorie van toelich-
ting bij het concept-wetsvoorstel wordt dit als volgt verdedigd:

betrekking tot de vraag of een bcslissing over kinderalimentatic cn omgang met het
kind kan worden genomcn. Verder rees de vmag of nict ook anderen dan de na-
tuurlijke ouders om gezamenlijk gezag moeten kunnen vet:zocken (zie NGR-uitgave:
"Geng over minderiarigen in een pluriforme samenleving , 's-Gravenhage 1987).

163. Zie J. de Boer, De Hoge raad in hondeid jaar Krankzinnigenwet, NJB 1985, p. 505-

511, alsmede van dezelfde auteur De Hoge mad in het eerste jaar van het tweede
centennium krankzinnigenwet, NJB 1986, p. 273 cv.

164. Zie De Langen, 1990, p. 89-183, in het bijzonder p. 94-110.
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'Te bedenken valt dat ook thans in geval van huwelijk de zorg niet
door tussenkomst van de rechter wordt verkregen: indien het huwelijk
ree(is geruime tijd na de erkenning van het kind wordt gesloten, of
indien de erkenning lang na het sluiten van het huwelijk plaats vindt,
heeft naar huidig recht de wettiging in beginsel de automatische ver-
krijging van de ouderlijke macht door de beide ouders ten gevolge

(zie art. 217 lid 2 Boek  1 BW). 165
Door de grote kritiek op dit concept-wetsvoorste1166 is thans een nieuw ont-

werp ('Nadere regeling van het ouderlijk gezag voor minderjarige kinderen en

van de omgang') in voorbereiding. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel in

het jaar van 1991 voor advies aan de Raad van State wordt aangeboden.
Verder moet worden gewezen op het wetsvoorstel Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)167, waarin een nieuwe enketvoudige kamer

van de rechtbank voortaan belast zal worden met de rechtsmacht inzake ge-
dwongen opname (de rechterlijke machtiging).168 Daarnaast dient hier te
worden gewezen op de wetsvoorstellen169, die - dat is althans de bedoeling-

tot een vermindering van de werkzaamheden van de rechtbank zullen moet
leiden:
-           herziening van het scheidingsprocesrecht (21 881)170;

-          limitering van de alimentatieduur na scheiding (19 295);
-          wijziging van art. 902a Rv (20 695).171

Tenslotte noem ik hier nog art. 49 lid 2 RO, dat bepaalt dat burgerlijke zaken

in eerste aanleg behandeld en beslist worden door de enkelvoudige kamer.

Indien de zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer ongeschikt is voor
behandeling door 66n rechter, kan de zaak naar een meervoudige kamer wor-
den verwezen. Deze bepaling heeft duidelijk een proceseconomische achter-
grond.172 Door de Wet van 13 september 1990 (Stb. 1990, 482) welke op 1

165. P. 35 Concept-wetsvoorstel 'Ouderlijke zorg:

166. Zie onder andere het NGR-rapport 'Gezag over minderjarigen in een pluriforme

samenleving", 1987, p. 14.

167. Eerste Kamer 183-1984,11270.

168. Dit ter vermnging van de huidige verdeling van rechtsmacht in eerste aanleg van

kantonrechter (art. 12 KzW), rechtbank (artt. 17 lid 7 KzW En 37 Sr) en de presi-
dent van de rechtbank (artt. 13, en 35i KzW) inzake een gedwongen opname.

169. Zic het jaartijks overzicht van de stand van zaken met betrekking tot aanhangige

en in voorbereiding zijndc regelgeving alsmede van nota's cn rapporten op het

terrein van het personen- en familierecht. Het overzicht is van de hand van
mevrouw mr. S. Wortmann, FJR 1990, p. 21 t/m 24, FJR 1991, p. 19 t/m 22.

170. Het eerdere wetsvoorstel tot hcrziening van het cchtscheidinp(proces)recht is op

20 maart 1990 door de Ecrste Kamer vemorpen (EK 1989-1990, 19 242).

171. Het betreft het facultatief horen van de raden voor de kinderbescherming. Hierdoor

zal de RvdK in minder zaken hoeven te rapporteren.
172. Hugenholtz/Heemskerk, 1988, p. 35
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december 1990 in werking trad lijkt dan ook een ogenschijnlijke competentie
uitbreiding van de rechtbank tot stand te zijn gekomen, maar door art. 429f
lid 2 jo. art. 911 Rv is dit niet het geval. Het betreft hier een wijziging van
het omgangsrecht. Afgezien van een materieelrechtelijke wijziging (versterking
van het omgangsrecht van de niet met gezag belaste ouder met diens kind)
ligt de absolute competentie in omgangszaken nu volledig bij de rechtbank en
niet meer bij zowel de rechtbank (ten tijde van de echtscheiding) als de
kinderrechter (in alle overige gevallen).173 Verzoeken tot omgang worden in
de regel door de enkelvoudige kamer, dus ex art. 911 Rv de kinderrechter,
behandeld.
Voor wat betreft een mogelijke competentie-uitbreiding van de kantonrechter
wil ik wijzen op de voorstellen inzake:
-     de wijziging van de achternaam in het voorontwerp van wet betreffende

herziening van het naamrecht Cart. 8c en 9 lid 3 wv)174;
-     de benoeming van een mentor die vervangende toestemming kan geven

inzake verzorging, verpleging en behandeling van de betrokkene175;
-     het geven van een last aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om

een akte van aanvaarding van het vaderschap op te maken, indien de
verwekker van het kind voor de aanvaarding is overleden (art. 212
Wetsvoorstel nr. 20 626, houdende herziening van het afstammings-
recht).176

1.10. DE INVLOED VAN DE FAMILIE IN DE FAMILIE- EN
JEUGDRECHTRECHTSPRAAK

Hiervoor hebben wij reeds gezien, dat in Nederland sedert 1838 geen familie-
raad met beslissingsbevoegdheid meer bestaat. Daarmee is de beslissende in-
vloed van de familie op de familierechtspraak geheel verdwenen. Inspraak van
de familie is echter nog wel mogelijk. Het in 1988 vervallen art. 958 WvRv
bepadde nog dat de kantonrechter - alvorens een voogd of toeziend voogd
over een wettig kind te benoemen - de oproeping moest bevelen van de

173. Vergelijk de art. 161 lid 5, 162, 170 lid 4, 171 lid 1 en 182 (oud, dwz. v66r 1

december 1990) Boek 1 BW.
174. Het voorontwerp is op 19 oktober 1984 verschenen.

175. Voorontwerp van wet "Mentorschap ten behoeve van mccrderiarigen", Ministerie

van Justitie en het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 's-
Gravenhage, juli 1987.

176. Hoewel ook in het concept-wetsvoorstel tot 'nadere regcling van de ouderlijke zorg

en van dc omganr cen belangrijke taak voor de kantonrechter is weggelegd (verg.
art. 246a lid 3 Wv) laat ik behandeling hier achterwege, omdat dit concept nog
grote wijzigingen zal ondergaan door de grote kritick die op deze "nadere regeling'
gegeven is.
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bloed- en aanverwanten van de betrokken minderjarige(n)177, maar nu geldt
de algemene regel, dat de rechter bevoegd is bloed- en aanverwanten van de
minderjarige, alsmede getuigen voor verhoor te doen oproepen (vergelijk de
art. 903 en 904 Rv).178 Deze bevoegdheid bestaat ook op andere terreinen van
het familierecht (zie de art. 885 lid 3, 895 lid 2, 972 lid 6 Rv). Naast de
bloed- en aanverwanten zal de rechter de raad voor de kinderbescherming
kunnen horen (art. 902a WvRv)179 en heeft hij de plicht om de minderjarige
behoorlijk op te roepen, wanneer deze ouder dan 12 jaar is (ex art. 902b Rv).

Anders dan in art. 415 BW 1905 is de kantonrechter thans geheel vrij in zijn
keuze voor de voogi at kunnen de bij de voogdijzitting verschenen blood- en
aanverwanten, alsmede de verzoeker (bij afwijzing van het verzoek) en ieder
die tegenspraak tegen de voogdijbenoeming heeft gevoerd, van de beslissing
van de kantonrechter in hoger beroep gaan (art. 959 en 961 Rv).180 Tegen de
beschikking van benoeming van een (toeziend) voogd en van een bijzonder
curator staat de mogelijkheid van hoger beroep open voor ieder der versche-
nen bloed- en aanverwanten (art. 959 Rv). Ook de raad voor de kinderbe-
scherming heeft ex art. 910 Rv het recht van hoger beroep. De betrokken
minderjarige kan echter wegens (processuele) handelingsonbekwaamheid niet
zelf tegen de benoeming in hoger beroep komen.

177. Art. 958 Rv is vervallen bij Wet van 26 november 1987, Stb. 542; in werking ge-

treden op 6 januari 1988.

178. Overigens zijn degenen die door de rechter zijn opgeroepen om te worden gehoord

in zaken van minderjarigen of van onder curatele te stellen of gestelde personen,
of van hen die in een krankzinnigengesticht zijn opgenomen, als bloedvenvant,

aangehuwde, echtgenoot, voogd of tocziend voogd, curator of tocziend curator en
noch in persoon, noch, waar dit is toegelaten, door tussenkomst van cen gemach-
tigde verschijnt, zonder geldige reden van verschoning, strafbaar cx art. 445 Sr.
Deze overtreding wordt gestraft met een geldbocte van de cerste categorie. Dit
alles geldt voor de voogdijbenoeming over wettige kinderen.

179. Zie wetsvoorstel 20 695 tot wijziging van artikel 902a van het Wetboek van Bur-

gerlijkc Rechtsvordering en in verband daarmec van enige andere artikelen van dit
Wetbock (facultatief horen van de raad voor de kinderbescherming). Deze wijziging
heeft voornamelijk cen bezuinigingsmoticf.

180. Voor 1967 moest de kantonrechter nog - op vordering van 66n of meerderc der

verschenen bloed- en aanverwanten - het proces-verbaal onverwijld aan de arron-
dissementsrechtbank zenden, wannecr hij een andere voogd wilde benoemen dan
door de meerderheid der aanwezige familieleden was aangeduid. De rechtbank deed

de voogdij-procedure dan nog eens dunnetjes over.
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1.11. KONKLUSIE

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de
absolute competentie van kantonrechter en rechtbank in het personen-, fa-milie- en jeugdrecht behandeld. Gekonstateerd is, dat de kantonrechter een
relict is van de Franse 'juge de paix', zij het sedert 1838 met een enigszins
andere taakstelling. Het instituut van 'juge de paix' c.q. kantonrechter isingevoerd, omdat de justitiable behoefte had aan een gemakkelijk toeganke-
lijke rechterlijke instantie, waar men op 'eenvoudige wijze' zijn recht zou
kunnen halen. Yoor wat betreft de familierechteliike competentieverdelingtussen kantonrechter en rechtbank is gebleken, dat dit min of meer toe-

181

vallig - in ieder geval nauweliiks gemotiveerd - en vooral dankzij Brsnonlijk
ervaringen van kamerleden tot stand is gekomen. Inhoudelijk blijkt de rol_yan
de_kanionrechienap_ditrachtsge.hied wel aan kracht te. hehhe.n_gewonnen-dees
een aantal vernieuwende uitspraken op het terrein val-_het ouderliik gezag en
heL_hmv ksrecht. alsmede door een uitbreiding van zijn taken door de wet-
telijke. inyoering van de onderbewindstelling en de voorgenomen taakuitbrei-ding  met het mentorschap over meerderjarigen, het naamrecht_en_.het afstam-
mingsrecht. De in vroeger tijden bestaande grote invloed van de familie(raad)in de familie- en jeugdrechtspraak blijkt te zijn afgekalfd tot nog slechts een
marginale rol.
Ook zagen wij dat de rechtbank gezien kan worden als een logische voortzet-
ting van de collegiate rechtspraak in het oud-vaderlands recht. Bij de invoe-
ring van het Burgerlijk Wetboek hebben zich dan ook nauwelijks rechtsvragenvoorgedaan over de competentie in eerste aanleg op het terrein van het fami-
lie- en jeugdrecht. Direkt na invoering van het BW 1838 brak de kritiek ech-
ter los, waarbij in het bijzonder vanuit de kring van kantonrechters gepleitwerd voor overheveling van een aantal bevoegdheden (in het bijzonder dieinzake het beheer van de voogd) van de rechtbank naar de kantonrechter. Dit
gebeurde in 1874.
Een belangriike uitbreiding van de werkzaamheden van de rechtbank vondplaats in 1905 toen de kinderwetten werden ingevoerd. Hierdoor werd de
rechtbank belast met de rechtspraak hizake ontzetting en ontheffing_van
ouders en voogden van het gezag over minderjarigen. Sedertd» hebben zich
in   wetgeving en jurisprudentie  nog een aantal andere ontwikk-811ngen._vaor-
gedaan, waardoor de competentie  van de rechtbank  op het terrein van_hetfamilie- en ieugdrecht verder is uitgebreid. Opvallend is dat bij latere wets-
wijzigingen en wetsvoorstellen op het terrein van het materiele familie-en
jeugdrecht nauwelijks aandacht is besteed aan de vraag welke rechter (kan-

181. Zie voor een kritick op de uitoefening van de taken door de kantonrechter: het
Weekblad van het Regt, 1-12-1840 (no. 136), 14 juni 1841 (no. 190), en 28 juni 1841
(no. 194). Vergelijk ook Van der Kemp, 1847, p. 272 ev.; Van Koetsveld van
Ankeren, 1839, p. 45 ev. en Vreede, 1842, p. 28 ev.
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tonrechter of rechtbank) het beste met de rechtspraak in eerste aanleg belast
kan worden. De invoering van het instituut kinderrechter vormt hierop echter
een uitzondering, mals wij in hoofdstuk 2 zullen zien, maar betekende even-
eens dat aan de familie- en jeugdrechtspraak in eerste aanleg een derde rech-
terlijke instantie werd toegevoegd. Voor wat de inbreng van de familie op het
terrein van het familie- en jeugdrecht betreft, moet worden gekonkludeerd dat
de (althans formeelrechtelijke) invloed van de bloed-en aanverwanten in het
familie(proces)recht in het begin van de 19e eeuw erg groot was door de
instelling van het Franse instituut van de 'familieraad'. Vanaf 1838 en vooral
sedert 1900 is deze familie-invloed steeds verder afgekalfd en kan thans niet
meer worden gesproken van een hoorrecht van deze bloed- en aanverwanten.
Wel gaat nog een zekere betekenis uit van enkele verspreid in Boek 1 BW
voorkomende bepalingen, waarin aan familieleden (tot en met de vierde graad)
van betrokkene(n) een zekere rechtsingang is geboden (zie onder andere de
art. 51, 69, 204, 212, 254 lid 2 en 270 lid 1 Boek 1 BW). Door een toenemend
aandacht voor sociaal ouderschap is thans in diskussie welke rechtsgevolgen
aan de familierechtelijke status van het ouderschap moeten worden gekoppeld.
Daarbij is in de literatuur voorgesteld om meer rechtsgevolgen te koppelen
aan het sociaal ouderschap.182

Tot slot wil ik hier nog opmerken, dat over de feitelijke gang van zaken bij
de kantonrechter en de (familiekamer van de) rechtbank betreffende de fami-
lie- en jeugdrechtspraak in de literatuur weinig is te vinden. Het enige recen-
te materiaal over de familierechtspraak door rechtbanken betreft een onder-
zoek van Bannekamp naar de toewijzingsprocedure na echtscheiding in de
rechtbanken Utrecht en Haarlem.183 Door mij is geen empirisch onderzoek
gedaan naar de familierechtspraak van de kantonrechter en van de rechtbank.
Wel is bekend, dat in de familie- en jeugdrechtspraak - door het meestal
emotionele karakter van de zaak - een strikte toepassing van het juridisch
konfliktmodel minder voor de hand ligt. In sommige rechtbanken is men zelfs
overgegaan tot een geheel afwijkende rechterlijke benadering. Zo dragen de

182. Vergelijk de rapporten 'Gezag over minderjarigen in een pluriforme samenleving'

(1987), 'Adoptie anders dan door een echtpaar' (kommentaar, 1988), 'Afstammings-

recht' (1988) en 'Kunstmatige bevruchting en Draagmoederschap' (1989) van de
Nederlandse Gezinsmad; de rapporten 'Ouders en kinderen, gezag en zeggenschap'

(1986), 'Ouderschap zonder onderscheid'(1988) en 'Afstamming, adoptie en sociaal

ouderschap' (1990) van de Raad voor het Jeugdbeleid; het rapport 'Sociaal ouder-

schap van de Emancipatieraad (1991); Hammerstein-Schoonderwoerd, 1988, p. 17;
Vlaardingerbrock, 1988, p. 231.

183. Bdnnekamp, De rechterlijke besluitvorming inzakc voogdij na echtscheiding, 1988.

Zie voor een - terecht - kritische reaktie op dit rapport: C. van Wamelen, FJR

1990, p. 46 en 47 en het weerwoord van B6nnekamp in FJR 1990, p. 201-202.
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rechters geen toga184, wordt de zaak zoveel mogelijk besproken op de werk-
kamer van de rechter en tracht de rechter vastgelopen verhoudingen weer
open te breken door een open opstelling en een bemiddelende rol. Dit heeft
tot gevolg, dat de betrokkenen meer vrij-uit durven te spreken en het gevoel
krijgen dat er serieus naar hen geluisterd wordt. Nadeel van deze benadering
is, dat de rechter zich als hulpverlener opstelt (of die rol krijgt toegedacht),
maar meestal niet in staat is om een voor alle partijen bevredigende oplossiMte bereiken, zoals bijvoorbeeld bij een stroef verlopende omgangsregeling.
In hoofdstuk 6 zal ik nader op deze verzoenende, procesbegeleidende of be-
middelende aktiviteiten ingaan.

184. Bij cen adoptietoewijzing dragen de rechters meestal wei een toga in verband met

de bijzondere get)eurtenis. De top's dragen dan bij aan de algehele feestvrcugde
en het staat zo aardig op de foto voor het 'geboorte'-album.

185. Een voorbeeld van deze benadering is te vinden bij de familiekamer van de recht-

bank te Breda. Zie Houben, 1983, p. 8-12 en Van Teeffelen, 1985,9 105-115.
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Hoofdstuk 2

DE KINDERRECHTER EN HET FAMILIE- EN JEUGDRECHT

2.1. INLEIDING

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat een belangrijke rol in het
familie- en jeugdrecht is weggelegd voor de kantonrechter en rechtbank.
Beide rechterlijke instanties kregen in het Burgerlijk Wetboek van 1838 een
taak in het familie- en jeugdrecht toebedeeld. Door diverse ontwikkelingen
aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er behoefte aan de mogelijk-
heid om in te kunnen grijpen in het ouderlijk gezag c.q. de voogdij. De ont-
heffing en ontzetting uit het gezag door de rechtbank werden in 1922 uit-
gebreid met de ondertoezichtstelling, een wettelijke maatregel die door de
kinderrechter kan worden opgelegd. Ook bij de uitvoering van deze ondertoe-
zichtstelling is de kinderrechter sterk betrokken. In de loop der tijd heeft de
kinderrechter er bovendien nog een aantal andere taken bij gekregen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ontstaan van de ondertoezichtstelling
en het daarbij behorende instituut kinderrechter, (de uitbreiding van) diens
taken en de kritiek op de kinderrechter.

2.2. HET ONTSTAAN VAN HET INSTITUUT KINDERRECHTER

Om een goed inzicht te krijgen in de specifieke achtergrond van de kinder-
rechter op het terrein van de ondertoezichtstelling is het noodzakelijk om
eerst het ontstaan van de "probation" te beschrijven.
Het toezicht op kinderen en hun gezinnen vindt zijn oorsprong in een filan-
tropische beweging, die in de loop van de negentiende eeuw ontstond. De
aandacht richtte zich toen in de eerste plaats op de meest bedreigde gevallen,

namelijk op die kinderen die op de drempel van de gevangenis stonden of na
een korter of langer verblijf daaruit ontslagen waren. Verder eisten vooral de
ernstig verwaarloosde kinderen de aandacht op, al was voor deze kinderen
ree(is eerder een meer ingrijpende vorm van hulp in opkomst geraakt: de
internaats- en gezinsverpleging. Deze drang tot hulpverlening ontstond - min
of meer gelijktijdig - in diverse landen. In Saksen werden vanaf 1850 sociaal

1.             Zie voor cen uitvoerige beschrijving van deze "probation" bij Kockebakker, 1950.
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bedreigde kinderen, die met het "Vormundschaftsgericht" in aanraking kwamen,
door deze rechter onder controle gesteld. Verder zou omstreeks 1860 in
Massachusetts, aanvankelijk officieus, later officieel, de "probation" zijn in-
gevoerd, doordat de rechter zijn vonnis opschortte, waardoor buiten de gevan-
genis toezicht aan de jeugdige delinkwent gegeven kon worden. Deze nieuwe
en baanbrekende vorm van preventief toezicht was een serieuze poging om in
vlotte samenwerking tussen min of meer ambtelijke krachten en partikuliere
verenigingen toezicht uit te oefenen op kinderen, die met de Justitie in aan-
raking waren gekomen of dreigden te komen. "Probation-officers' en partiku-
lieren, onder andere georganiseerd in de 'Gerry-societiet, traden op als de
vertrouwenspersonen van deze jeugdigen en hadden de plicht om gedurende de
proeftijd de jeugdige met raad en daad bij te staan, invloed te krijgen op zijn
levensomstandigheden en gedrag en een eerlijk bestaan voor hem te vinden.
De wettelijke grondslag waarop dit toezicht berustte was onzeker en telkens
verschillend (voorwaardelijk niet-vervolgen, voorwaardelijke veroordeling,
opschorting van de einduitspraak, enz.).
In Nederland had het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen
de zorg voor jeugdige ontslagen gevangenen op zich genomen en ook in het
gevangeniswezen zelf verbeteringen voor deze groep bewerkstelligd. In 1869
stelde Jhr.prof.mr. Jeronimus de Bosch Kemper reeds voor, dat het Genoot-
schap het initiatief zou nemen tot oprichting van een vereniging "Het Patro-
naat over Jeugdige Ontslagenen". Volgens hem zou aan iedere jeugdige die uit
de gevangenis ontslagen werd een persoon ("patroon" genoemd) moeten worden
toegevoegd, die als taak zou krijgen om voortdurend toezicht op de betrok-
kene uit te oefenen. Het bestuur van het Genootschap wees zijn voorstel af.
Omstreeks 1890 toonden de bestuurders van het Genootschap (o.a. Rethaan
Macar6, Van der Werk) meer oog te hebben voor de noodzaak van een spe-
ciale behandeling van jeugdige delinkwenten. Zij propageerden ijverig de door
De Bosch Kemper geopperde gedachten en brachten zodoende de beweging op
gang, die in de berechting en bescherming van de jeugdige zoveel verbetering
bracht. De gedachte "dat tot beteugeling van de baldadigheid, losbandigheid en
criminaliteit der jeugd meer heil moet worden verwacht van de praeventieve
werking eener goede opvoeding dan van het ingrijpen van den strafrechter"2
vond haar duidelijkste belichaming in het werk van de verenigingen Pro Ju-
ventute. De eerste van deze verenigingen werd in 1896 in Amsterdam opge-
richt door prof.mr. GA. van Hamel en spoedig volgde de oprichting elders in
ons land. De leden van deze verenigingen werden "patroont genoemd. In
samenwerking met de ouders probeerden zij de levens- en opvoedingsomstan-
digheden van de, meestal door de Offier van Justitie, aan hen toevertrouwde
kinderen te verbeteren. De opzet was om dit toezicht in de eerste plaats ten
goede te doen komen aan de kinderen die met de politie en justitie in aan-
raking waren gekomen. Probleem daarbij was dat de medewerking van de

2.             MvT bij de Kinderwetten, De Vries cn van Tricht, 1903, p. 10.
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ouders bij deze vorm van jeugdhulp noodzakelijk was en niet altijd even
gemakkelijk kon worden verkregen. In veel gevallen gaf echter de dreigende
strafvervolging van het kind de nodige steun aan de aangewezen persoon,
meestal een ambtenaar van de Kinderwetten. Anderzijds deden veel ouders een
verzoek om hulp en bijstand bij de opvoeding van hun onhandelbare kinderen.
Wij zien hier dus, dat reeds lang voor het in werking treden van de Kinder-
wetten de zorg voor het verwaarloosde of delinkwente kind ter hand werd
genomen. Dit toezicht gebeurde z6nder wettelijke grondslag. Het recht van de
ouders was in die tijd nog bijna onbeperkt en met des te meer omzichtigheid
moesten de patroons in hun werkzaamheden manoeuvreren. Dwang was niet
mogelijk en daarom werd van de patroons veel tact vereist. Deze vorm van
sociale hulpverlening heeft zich sedertdien steeds verder ontwikkeld. De eerste
groep waarbij het toezicht een enigszins officieel karakter kreeg vormden de
zogenoemde "officierskinderen". Indien het door een jongere gepleegde delict
niet ernstig was en de vooruitzichten van de jeugdige delinkwent hoopvol
waren, ging de officier van justitie er - na overleg met Pro Juventute - dik-
wijls toe over om voorwaardelijk van vervolging af te zien. Gedurende een
jaar of zoveel langer als raadzaam werd geoordeeld, plaatste men het kind
onder toezicht van een patroon van Pro Juventute. Indien het kind zich gedu-
rende deze toezicht-periode goed gedroeg, werd de strafzaak geseponeerd.
Hiernaast kende Pro Juventute zogenaamde "vrije pupillen", kinderen die op
verzoek - of althans zonder openlijk verzet - van de ouders of voogd begeleid
werden. Daarnaast had Pro Juventute ook het toezicht op uit de gevangenis

ontslagen jeugdigen en op tbr-pupillen.
Zoals in het voorgaande hoofdstuk werd behandeld, bracht de Wet van 6
februari 1901, S.62, een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen in het
Burgerlijk Wetboek inzake de bepalingen omtrent de vaderlijke macht en de
voogdij en daarmee samenhangende artikelen, alsmede van daarmee verband
houdende voorschriften in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor
de kantonrechter veranderde niet veel door deze wet. De rechtbank kreeg er
een aantal belangrijke taken bij, zoals de bemoeienis met de ontheffing en
ontzetting van ouders en voogden uit het gezag over hun kind (afdelingen 2A
en 9 van Titel XVI BW 1905).
De invoering van de Kinderwetten in 1905 bracht echter geen grote wijziging
in de vorm van toezicht (de "probation"), zoals die hierboven geschetst werd.
Weliswaar was het op grond van deze wetten mogelijk om een kind aan de
opvoeding der ouders te onttrekken en werden nieuwe behandelingswijzen
mogelijk (zoals de internaatsplaatsing), maar een beperking van het ouderlijk
gezag cq. de voogdij was niet mogelijk. Formeel bleef het toezicht op de
pupillen dus nog even slecht gefundeerd als in de jaren voor 1905. Wel ont-
stond in die tijd een zekere professionalisering doordat enkele verenigingen
ertoe overgingen om een ambtelijk patroon - ook wel "ambtenaar voor de kin-
derwetten" genoemd - aan te stellen. Deze ambtenaar kon niet alleen meer
tijd besteden aan de kinderen, maar ging ook deskundiger te werk. Door
overbelasting (een te hoge case-load) werd in sommige arrondissementen de
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taak van deze ambtenaar beperkt tot het geven van voorlichting aan (aspi-
rant) vrijwilligers voor het toezichtswerk.
In de eerste wereldoorlog steeg de jeugdkriminaliteit en daarmee samenhan-
gend nam eveneens het aantal toezicht-zaken toe. Het besef groeide, dat
preventie van jeugdkriminaliteit dn verwaarlozing veel maatschappelijke ellen-
de zou kunnen voorkomen. Door meerdere gezaghebbende personen werd ge-
wezen op het belang van het voorkomen van 'a-socialiteit'3 door vroegtijdig
in te grijpen bij opvoedingsproblemen. Daarbij werd met een schuin oog naar
Amerika en Engeland gekeken, waar een speciale rechter (juvenile judge  en
zijn toezichthouders bemoeienis hadden met "gevaar" lopende kinderen. Zo
promoveerde in 1912 mevrouw Van Verschuer op een dissertatie over de kin-
derrechtbanken.5 Hoewel het in dit proefschrift ging over de berechting van
strafrechtelijke minderjarigen, maakt zij een aantal belangrijke opmerkingen
over de instantie aan wie de kinderberechting zou moeten worden opgedragen.
In de eerste plaats pleit zij voor de berechting van jeugdigen door een unus
judex, ten tweede moet de procedure een vaderlijk karakter dragen, waarbij
de behandeling van de strafzaak zo eenvoudig mogelijk dient te geschieden en
achter gesloten deuren moet plaatsvinden.6 Hoewel dit pleidooi tendeert in de
richting van de kantonrechter - de functie van kinderrechter bestond immers
nog niet - en zou aansluiten bij de reeds in 1900 geuite wens van de Commis-
sie van Voorbereiding der Tweede Kamer, was mevrouw Van Verschuer hier
uiteindelijk geen voorstander van.7 De redenen die door haar in eerste in-
stantie werden aangevoerd om de kantonrechter tot kinderrechter aan te
wijzen, luidden:

"Ten eerste reeds hierom, omdat de verschijning voor een kantonrechter
in de oogen der menigte nu eenmaal een minder schandelijk karakter
draagt dan het verschijnen voor een anderen rechter; ten tweede omdat
de weinige uitgestrektheid van het rechtsgebied van den kantonrechter
het hem gemakkelijker zal maken, met de aan zijne competentie onder-
worpen jeugd in aanraking te blijven en ook de verschijning van den
delinquent voor den rechter zal vergemakkelijken.
Daar men nu echter een speciale rechter wenscht, zou in die kantons
waar slechts 66n kantonrechter werkzaam is, een tweede, in het bij-
zonder met de kinderberechting belast, moeten worden aangesteld, ter-

3.             Nu zouden wij daar andere - cufemistische - termen voor gebruiken.
4.     Zie voor cen uitgebreid over·zicht over al hetgeen aan de invocring van het insti-

tuut kinderrechter voorafging de dissertatie van Dock, 1972, hoofdstukken 1 en 2
5.          Van Verschuer, 1912.
6.           Ibid, p. 275 en 276.
1     De Vries en Van Tricht, decl 1, p .148. Deze commissie wenste, dat de gehele

berechting van jeugdige personen aan de kantonrechter zou worden opgedragen.
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wijl bij de met meerdere rechters bezette kantongerechten 66n uit dit
aantal tot kinderrechter zou kunnen worden benoemd:'8

Zij konkludeert echter:
"Een dergelijk systeem zou om zijn eenvoud zeker aanbeveling verdie-
nen, indien er naast de specialisatie van den kinderrechter niet vooral
660 andere belangrijke factor was, waarmee wij hier rekening moeten
houden, het verband namelijk, dat gelegd moet worden tusschen den
kinder-strafrechter en den met de toepassing der burgerrechtelijke
kinderwetten belasten rechter."9

Op grond hiervan pleit Van Verschuer voor de berechting van strafrechtelijk
minderjarigen door een enkelvoudige strafkamer van de arrondissementsrecht-
bank. Bij elke rechtbank zou dan boven het aantal gewone rechters 66n spe-
ciale kinderrechter moeten worden aangesteld.10

Deze aanbevelingen sloten nauw aan bij de wens om een speciale rechter te
belasten met de beslissing over opvoedingszaken. Reeds bij de behandeling van
het pakket Kinderwetten van 1901 en bij de diskussies inzake de invoering
van deze wetten, is door enkele kamerleden de vraag gesteld of de verschei-
denheid aan sancties voor strafrechtelijk minderjarigen niet de instelling van
een speciale rechter zou vergen.11 Zover is het dus niet gekomen. Na de
invoering van de Kinderwetten werd de vraag van belang of de in de wet van
1901 opgenomen maatregelen van ontzetting en ontheffing voldoende adequaat
waren in de hulpverlening aan bet kind. Door een ontzetting of ontheffing
van de ouders uit het gezag over hun kind werd immers wel bereikt dat het
kind uit het gezin werd weggehaald, maar het middel hiertoe was vaak erger
dan de kwaal. De feitelijke banden tussen kind en ouders werden namelijk
doorgesneden. Na enige jaren ervaring te hebben opgedaan met beide kinder-
beschermingsmaatregelen werd alom gepleit voor de invoering van een nieuwe
maatregel, een soort tussenmaatregel tussen 'alles of niets'; vooral voor die
gevallen waarin van objectieve verwaarlozing sprake was, maar niet in die
mate, dat een verstrekkende maatregel als de ontzetting noodzakelijk was.
De wens tot verbetering van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen werd
ook geuit in preadviezen van De Graaf en Bosch voor de vergadering van de
Nederlandse Juristenvereniging in 1917. In deze preadviezen werd gepleit voor
de invoering van een speciale kinderrechter. Opvallend is dat in geen van
beide preadviezen gesproken wordt over een mogelijke uitbreiding van de taak
van de kantonrechter.12 Uiteindelijk resulteerde dit alles in een wetsvoorstel,

8.          Van Verschuer, 1912, p. 277.
9.           1bid, p. 278.
10.     Ibid, p. 278.

11. De Vries en Van Tricht, decl 1, p. 148.

12.    Mr. A. dc Graaf, Instelling van kinderrechtbanken en Mr. JAA Bosch, Instelling
van kinderrechtbanken. Beide preadviczen zijn uitgebracht in de Handelingen der
Nederlandsche Juristen Vereniging te 's-Gravenhage in 1911 Felle kritiek op beide
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dat op 18 maart 1920 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. De minister
schreef in de Memorie van Toelichting:

"dat het wenselijk is ook hier in te voeren, wat reeds in de meeste
beschaafde landen bestaat, te weten: een op de wet steunende goed
georganiseerde ondertoezichtstelling, waaraan kan worden onderworpen
elk kind, dat, uit welke oorzaak ook, zoodanig opgroeit, dat het met
zedelijken of lichamelijken ondergang wordt bedreigd:

Door de Wet van 5 juli 1921, Stb. 834, houdende invoerin  van den kinder-
1 rechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen  werd het moge-

lijk de minderjarige officieel onder toezicht te stellen van een gezinsvoogd en
door middel van deze maatregel hulp te verlenen aan het kind En aan het
gezin. Met genoemde wet werd tegelijkertijd een nieuw rechterlijk orgaan in
het leven geroepen, omdat de wetgever van mening was, dat voor de toepas-
sing van de ondertoezichtstelling noodzakelijk was: een 'lenig, vlugwerkend,
gemakkelijk toegankelijk wettig orgaan, dat voortdurend op de hoogte is en
blijft van het kind en het gezin waartoe het behoort'. Zo'n rechter zou nie-
mand anders kunnen zijn dan 'een alleensprekend rechter, tusschen wien en
zijn justitiabelen persoonlijke aanraking bestaat, welke in geval van collegiale
rechtspraak is uitgesloten ., 14

In de diskussie die aan de wet van 5 juli 1921 voorafging, is nauwelijks ge-
sproken over de vraag of niet de kantonrechter - ook een unus judex - met
het toezicht van de ondertoezichtstelling zou moeten worden belast.15 Waar-
schijnlijk ligt de oorzaak hiervan in het feit, dat de rechtbank reeds bemoeie-
nis had met de andere jeugdbeschermingsmaatregelen (ontzetting ontheffing,
schorsing en voorlopige toevertrouwing). Wat hiervan ook zij, sedert 1922 is
de rechtsmacht in het personen-, familie- en jeugdrecht - in eerste instantie
- verdeeld over drie rechterlijke instanties: de kantonrechter, de kinderrech-
ter en de meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank.16 Hoewel
immers de minister van Justitie van mening was, dat vanwege het nauwe ver-
band dat tussen ondertoezichtstelling, ontheffing en ontzetting bestaat, het

preadviezen werd geuit door De Haan, die van mening was dat beide preadviezen
slechts uitgingen van pragmatische beginselen cn enige bezinning over de rechts-
waarborgen voor betrokkenen ontbrak (p. 2-3 en 8-9 van de Handelingen NJU

13. In werking getreden op 1 november 1922, Stb. 544.

14. Wetsontwerp TK 1919-1920, 490, nr. 3, p. 4.

15. Vergelijk Dock, 1972, p. 66 ev. en p. 329.

16. Op 19 juni 1922 zijn cen aantal uitvocringsbesluiten afgekondigd, namelijk de Ko-
ninklijke Bcsluiten, die zijn vermeld in de Staatsbladen 401 t/m 403. Het meest

bekend is het Uitvoeringsbesluit ondertoezichtstelling, dat is opgenomen in Stb.
402, al kreeg het deze citeertitel voor het cerst in het KB 26-11-1969, Stb. 527,
art. 20 lid 2). Dit besluit is in de cerste plaats bedoeld om de observatiehuizen, en
gestichten/inrichtingen aan te wijzen, maar bevat verder bclangrijke bepalingen

inzake de verhouding kinderrechter-gezinsvoogd
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gewenst was de kinderrechter ook over deze ontheffing en ontzetting te laten
oordelen, bleef door tegenwerking in het Parlement, de meervoudige kamer
van de rechtbank met deze taak belast.17 WeI werd besloten, dat de kinder-
rechter deel zou uitmaken van de meervoudige kamer, die over de ontzetting
of ontheffing te beslissen heeft.
Verder moet worden vermeld, dat naast de invoering van de civielrechtelijke
ondertoezichtstelling ook de mogelijkheid ontstond om een jeugdige - als
bijkomende maatregel - strafrechtelijk onder toezicht te stellen. Bij de invoe-
ring op 1 juli 1965 van de Wet van 9 november 1961, Stb. 402, tot herziening
van het kinderstrafrecht en het kinderstrafprocesrecht werd de mogelijkheid
geopend om de ondertoezichtstelling ook als zelfstandige maatregel op te
leggen. Een kombinatie van de ondertoezichtstelling met andere sancties blijft
mogelijk.18 Bij de invoering in 1922 van de ondertoezichtstelling en het in-
stituut kinderrechter, heeft de kinderrechter bovendien een belangrijke plaats
gekregen in het jeugdstrafprocesrecht.19 Opmerkelijk is echter dat voor 1918
het streven vooral gericht was op de invoering van het instituut kinderrechter
als strafrechter voor jeugdigen, terwijl vanaf 1919 het accent vooral kwam te
liggen op de civielrechtelijke taak van deze enkelvou ge kamer.20 Bij de
invoering  van  de  Wet  van  5 juli 1921 heeft

def errechtEF,met
opzet  een

c·tweeledige functie gekregen:

i-L) Als alleensprekend rechter behandelt hij:
a.        de zaken betreffende de ondertoezichtstelling van minderjarigen; 4-    -gb.  de rechtbankstrafzaken tegen verdachten beneden de achttienjarige

leeftijd21;
c.    de tenietdoening op verzoek van de moeder van een beslissing van de

/--h vader terzake een opvoedingsgeschil.22

< II.j  Als lid van de meervoudige kamer maakt hij deel uit van de meer-- voudige kamer bij de behandeling:
a.   civielrechtelijk van alle zaken betreffende de ouderlijke macht en de

voogdij;
b.    strafrechtelijk van de (zware) zaken, waarin een verdachte beneden de

achttienjarige leeftijd terechtstaat.

17.          Memorie van Toclichting, p. 4. Zic Dock, 1972, p. 58.
18. Overigens staat de strafrechtelijke ondertoezichtstelling bij cen eerstvolgende inte-

grale herziening van het jeugdstraf(proces)recht op dc nominatie te verdwijnen. Zie
art. 77h van het wetsvoorstel tot wijziging van hct Wetboek van Strafrecht, het
Wetbock van Strafvordering cn andere wetten in verband met de herzicning van
het strafrecht voor jcugdigen (TK 21  327, nr.  1-2).

19.          Zie Doek, 1972, p. 66 ev. en Roodde Boer e.a., 1989, p. 91 ev.
20. Doek, 1972, p. 66 en Delfos/Doek, 1983, p. 106

21. Door de Wet van 9 november 1961, Stb. 402, werd na art. 58 RO een nieuw art.

58a RO ingevoegd.
22. Gewijzigd bij Wet van 30 augustus 1984, Stb. 404.
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Zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien, zijn hier naderhand bevoegd-
heden bijgekomen.

De plaats van de kinderrechter(s) binnen de rechtbank is van diverse factoren
afhankelijk. Hoe groter een rechtbank is, des te meer mogelijkheden zijn er
om in een gespecialiseerde kamer werkzaam te zijn. De meeste rechtbanken
kennen een verdeling in de sectoren: strafzaken, civiele zaken en familie-
zaken. Sedert 1970 is het aantal zaken dat door de familiekamer wordt be-
handeld sterk toegenomen, hetgeen vooral veroorzaakt is door de nieuwe
echtscheidingswetgeving. Een belangrijk verschil tussen de kinderrechter en de
rechter van de familiekameP is, dat in de familiekamer wordt gewerkt met
zittingen en niet met individuele zaken, terwijl de (vaste) kinderrechter een
zaak langer volgt, hetgeen in het bijzonder te zien valt bij de ondertoezicht-
stelling en in het jeugdstrafprocesrecht.24 Dit is ook de reden waarom men
destijds heeft gekozen voor een enkelvoudige kamer, waarin de kinderrechter
zou zijn "een lenig vlug werkend makkelijk toegankelijk rechterlijk orgaan dat
voortdurend op de hoogte is en blijft van de gezinnen in wier gezinsleven het
had in te grijpen, [ ].I25 Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de
positie van de kinderrechter binnen de rechtbank zijn:-    zijn er rechters binnen de rechtbank te vinden, die het ambt van kin-

derrechter willen vervullen (mede in verband met hun carritreplanning)?
-     zijn er rechters te vinden die in de praktijk van de kinderbescherming

ruime ervaring hebben opgedaan of bereid zijn zich deze eigen te ma-
ken, door bijvoorbeeld specialisatie 26

Doek wijst er daarnaast op, dat het instituut kinderrechter mede door wette-
lijke beperkingen (zo verkreeg de kinderrechter als enkelvoudige kamer geen
competentie ten aanzien van de ontheffing, de ontzetting en de voorlopige
maatregelen, zoals hem in het ontwerp-Bosch wel was toegedacht) niet kon
worden uitgebouwd.27
Ook de beperkte financiele armslag is een factor, waardoor het instituut kin-
derrechter en de ondertoezichtstelling niet tot 'volle wasdom' hebben kunnen
komen. Vanaf de invoering van de ondertoezichtstelling zijn er konflikten
geweest tussen kinderrechters en de minister van Justitie over de kosten van
de ondertoezichtstelling, omdat deze kosten door de kinderrechter ten taste
van de Staat kunnen worden gebracht, voorzover de kosten niet gedekt kun-

23.   Dc (vaste) rechters van de familiekamer zijn dikwijls tevens kinderrechter-plaats-

vervanger en nemen als zodanig decl aan beslissingen inzake de gezagsvooziening

na echtscheiding, de omgangsregeling tussen de niet met gezag over zijn kind
beklede ouder en inzake de vaststelling van kinderalimentatics

24. Van Teeffelen, 1988. p. 20-24.
25.         Uit het ontwerp-Bosch, Doek 1972, p. 329.
26.        Vergelijk Dock, 1972, p. 135.
27. Ibid, p. 98.
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nen worden door de ouders of de ondertoezichtgestelde minderjarige (art. 264
Boek 1 BW jo. art. 927 Rv). En deze kosten kunnen hoog oplopen, zoals in
het geval van een uithuisplaatsing in een behandelingshuis. De door de kin-
derrechter in het kader van de ondertoezichtstelling te maken kosten dienen
vooraf door de minister van Justitie te zijn goedgekeurd. Daarbij dient een
onderscheid te worden gemaakt in een algemene machtiging en een zogenaam-
de incidentele (individuele) machtiging.28 De incidentele machtiging is vereist,
indien de kosten niet onder de algemene regeling vallen of hoger uitvallen.29
Interessant in dit verband is het verzet van de kinderrechters tegen de eind
1931 door de minister van Justitie vastgestelde maximum bedragen ten behoeve
van de toepassing van de ondertoezichtstelling. De kinderrechters voelden zich
bedreigd in hun rechterlijke onafhankelijkheid, maar de minister van Justitie
stelde zich op het standpunt, dat het verwijt dat een inbreuk werd gepleegd
op de rechterlijke onafhankelijkheid, een verwijt was aan de wettelijke rege-
ling, waarin aan de rechters een administratieve (d.w.z uitvoerende) taak is
opgedragen. De actie van de kinderrechters had echter succes.30
Veel later, in 1983, werd door de kinderrechter te Alkmaar zelfs een AROB-
beroep ingesteld tegen de minister van Justitie.31 Het ging om de vraag of
een kinderrechter zonder machtiging van de minister van Justitie zou kunnen
plaatsen in niet door de minister Van Justitie goedgekeurde internaten. De
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (ARRS) heeft zich hierover twee-
maal uitgesproken. De kinderrechter zal bij het uitoefenen van zijn rechts-
macht wel belangen dienen af te wegen, doch dit houdt niet in dat hem, als
zodanig, belangen zijn toevertrouwd. De ARRS meende derhalve dat de appel-
lant door het besluit van de minister om geen machtiging te verlenen, niet
rechtstreeks in zijn belangen getroffen was en deze werd derhalve niet-ont-
vankelijk verklaard (ARRS 14 november 1983, A 2.3648). In de andere uit-
spraak werden de bezwaren van appellant, dat door een niet verdere verlen-
ging van de machtiging tot plaatsing door de staatssecretaris van Justitie te
dezen op onverantwoorde wijze afbreuk werd gedaan aan het doel waarvoor de
onderwerpelijke plaatsing was bevolen, verworpen (ARRS 14 november 1983, A
2.3647). Recent ingewonnen nadere informatie bij het ministerie van Justitie
leerde, dat zich tussen de kinderrechters en de minister thans geen problemen
inzake de bekostiging van de uitvoering van de ondertoezichtstelling meer
voordoen.

28.    Zic voor een algcmene machtiging bijvoorbeeld de door de staatsscretaris van Jus-
titie vastgestelde verplecgtarieven (verg. p. F IV-A-12 ev. Jeugdrecht en kugdhulp-
verleningsrecht, VUGA).

29. Delfos/Dock, 1983, p. 140 en 141.

30.        Dock, 1972, p. 91 ev.
31. Zie over de verzochte toevoeging van ecn advocaat: Pres. Rb. Alkmaar 7 juni 1982,

Advocatenblad 1982, afl 62-15, p. 339 en 340.
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Afgezien van de hierbovengenoemde factoren (status, specialisatie, wettelijke
beperkingen en bezuinigingen), die de positie van het instituut 'kinderrechter'
bemoeilijken, zou tenslotte nog gewezen kunnen worden op de publiciteit rond
feitelijke gedragingen of rechterlijke bestissingen van enkele kinderrechters,
welke eveneens tot een negatieve beeldvorming van het ambt en van het
functioneren van de kinderrechter hebben bijgedragen.
Nu bovendien de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gezinsvoog-
dij bij de kinderrechter binnenkort vervalt (zie § 2.5), komt de positie van de
(vaste) kinderrechter als bijzondere enkelvoudige kamer nog meer in het ge-
drang.

2.3. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE KINDERRECHTER

Met de invoering van de ondertoezichtstelling (of met een ander woord: ge-
zinsvoogdij) werd het mogelijk om het gezag van de ouders of voogd te be-
perken, indien het kind met lichamelijke of zedelijke ondergang bedreigd
werd. De rechter behoefde daardoor niet meer direkt tot het uiterste middel
van ontzetting uit het ouderlijk gezag over te gaan. Hij kon in de lichtere
gevallen van onverstandige of verwaarloosde opvoeding, zonder werkeloos te
hoeven toezien, een vertrouwenspersoon naast de ouders plaatsen, die met hen
samen zou moeten trachten de opvoedingssituatie te verbeteren. Op straffe
van ontzetting dienden de ouders zich aan de aanwijzingen van de vertrou-
wenspersoon - gezinsvoogd genaamd - te houden. Daartegenover stond, dat
ouders, die zelf min of meer machteloos stonden ten opzichte van het wange-
drag van hun kinderen, de steun van de kinderrechter konden inroepen. De
justitiele maatregel van ontheffing uit het gezag kon hen zodoende bespaard
blijven. De arm van de kinderrechter strekte zich dus niet alleen uit tot het
privt-terrein van het gezin (huiselijke problemen), maar ook tot kinderen die
buitenshuis krimineel gedrag vertoonden. Aan het voordien bestaande patro-
naatswerk werd door de invoering van de ondertoezichtstelling een formeel
wettelijk kader gegeven, maar inhoudelijk veranderde er niet veel. Het aureool
van rechterlijk gezag, waarmee de toezichthouder (gezinsvoogd) werd omge-
ven, kon diens positie in bepaalde gevallen versterken, maar al spoedig werd
van de kant van de kinderrechters gewaarschuwd tegen een te vlot hanteren
van "het wapen van het gezag". Nieuw was wel de mogelijkheid om door rech-
terlijk bevel weerbarstige gezinsvoogdijpupillcn te doen opnemen in een
tuchtschool of rijksopvoedingsgesticht en ook behoorde vanaf 1922 een obser-
vatieplaatsing tot de mogelijkheden. De door de kinderrechter bevolen opname
in een partikulier opvoedingsinternaat of in een pleeggezin gebeurde op aan-
wijzing van de gezinsvoogd, maar was voorheen reeds dikwijls toegepast op
basis van vrijwilligheid van de ouders. Dankzij de invoering van de wettelijke
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maatregel van de ondertoezichtstelling kon de organisatie van de gezinsvoogdij
32(zij het in het begin aarzelend) een stormachtige groei doormaken.

De wetgever is er van uit gegaan, dat de kinderrechter de leiding van de
gezinsvoogdij zou hebben. Dit wit zeggen dat de gezinsvoogd niet zelfstandig
ingrijpende beslissingen inzake de onder zijn toezicht staande pupil(len) kan
nemen, maar daarvoor steeds de toestemming van de kinderrechter behoeft.
Verderop zullen wij zien, dat deze bemoeienis met de uitvoering van de ge-
zinsvoogdij 66n van de grootste kritiekpunten op het functioneren van de
kinderrechter vormt.
Tot 1 december 1990 stond - naast de rechtbank - de kinderrechter expliciet
in de wet vermeld als rechter die besliste over verzoeken tot vaststelling en
wijziging van een omgangsregeling (art. 161 lid 5, 162, 170 lid 4, 171 lid 1 en
182 Boek 1 BW). Bij de wijziging van het omgangsrecht door de Wet van 13
september 1990 (Stb. 1990,482) is de rechtbank absoluut kompetent geworden.
Ingevolge art. 429f lid 2 Rv jo. 911 Rv komt men dan toch veelal weer bij de
kinderrechter uit. Het zal van het beleid van de rechtbank afhangen welke
kinderrechter met het omgangsrecht belast zal worden: de plaatsvervangend
kinderrechter (die meestal deel uitmaakt van de familiekamer) of de 'full-time'
kinderrechter.
Andere taken van de kinderrechter als enkelvoudige kamer betreffen:

koniliktbemiddeling en (zo nodig) -beslechting bij opvoedingsgeschillen
tussen de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen (art. 246 lid 2
Boek 1 BW);

-    het al of niet verlenen van vervangende toestemming ingeval pleeg-
ouders het blokkaderecht hanteren (artt 246a of 336a Boek 1 BW);

-    de voogdijwijziging bij een verzoek van pleegouders (art. 299a Boek 1
BW);

-     het als strafrechter berechten van jeugdigen, die in eerste aanleg voor
de rechtbank worden vervolgd, tenzij de meervoudige kamer met deze
taak belast is (vergelijk art. 500 Sv 33

Daarnaast zal de taak van de kinderrechter een uitbreiding ondergaan, wan-
neer een aantal (concept-)wetsvoorstellen - in op dit punt ongewijzigde vorm
-  kracht van wet zullen verkrijgen. Genoemd kunnen worden:-   de beslissing inzake een verzoek tot meerderjarigverklaring van een

minderjarige moeder (art. 29la wetsvoorstel 14 176, nr. 9);-   de beslissing inzake een verzoek tot afstand van ouderrechten (art.
232b lid 1 wetsvoorstel 14 176, nr. 9);

-     het geven van vervangende toestemming, wanneer een man voornemens
is het vaderschap te aanvaarden. De vereiste toestemming van de moe-

32. Zie Doek, 1972, p. 135 en 136.

33.          Zie Rood- de Boer c.a., 1989, p. 91 ev.
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der en\of van het kind van twaalf jaar of ouder, kan dan door de
kinderrechter worden vervangen (art. 210 wetsvoorstel 20 626).

De destijds door de minister van Justitie ingestelde commissie voor de her-
ziening van het Kinderbeschermingsrecht (de commissie Wiarda) kwam in het
in 1971 verschenen rapport Jeugdbeschermingsrecht tot het voorstel "dat de
jeugdrechter (de kinderrechter met nieuwe bevoegdheden, PV) alle burgerlijke
zaken, minderjarigen betreffende, zal behandelen (of meebehandelen). Dan
behoort ook aan hem opgedragen te worden wat thans nog tot de competentie
van de kantonrechter behoort: zoals voogdijvoorzieningen (art. 295 Boek 1
BW) en toezicht op het bewind over het vermogen van minderjarigen (art. 337
ev. Boek 1 BW)."34
Indien dit voorstel van de commissie Wiarda in het rapport Jeugdbescher-
mingsrecht wordt opgevolgd, zullen dus de voogdijtaken van de kantonrechter
worden overgedragen aan de kinderrechter. Hoewel diverse voorstellen van de
commissie Wiarda tot nieuwe regelgeving hebben geleid, zijn voor een uitwer-
king van dit voorstel tot op heden nog geen daadwerkelijke stappen gezet.
Vooralsnog zal alleen de beoogde integratie van kantongerecht en rechtbank
tot een gerecht van eerste aanleg in deze competentieverdeling tussen recht-
bank, kanton- en kinderrechter verandering kunnen brengen.

2.4. KRITIEK OP DE KINDERRECHTER                                                              I

Zoals hierboven vermeld bestaat er veel kritiek op het functioneren van de
kinderrechter. Deze kritiek betreft voornamelijk diens aktiviteiten op het
terrein van het jeugdbeschermingsrecht en het jeugdstraf(proces)recht. Er is        I
dan ook al veel literatuur verschenen over dit onderwerp. Omdat in deze
studie de toekomst van de familie- en jeugdrechtspraak centraal staat, wit ik
hieronder nader ingaan op de belangrijkste kritiek op de positie van de kin-
derrechter en op diens functioneren. Omdat de kinderrechter zowel op straf-
rechtelijk als civielrechtelijk terrein bevoegd is, zal eerst de kritiek op zijn       I
strafrechtelijke taken worden beschreven, waarna op de diskussie rond zijn
civielrechtelijke kompetentie wordt ingegaan.

2.4.1. De kinderrechter en kritiek op diens strafrechtelijke taak

Bij de strafrechtelijke kinderwet van 1901/1905 was het uitgangspunt, dat niet
de bestraffing van de jeugdige dader, maar diens heropvoeding centraal diende
te staan. Dit betekende dat niet de daad, maar (de persoon van) de jeugdige
dader centraal stond. De minderjarige diende in het strafproces "beschermd te
worden tegen de barse en scherpe kanten van het strafpoces 6n tegen de       

34. Rapport Jeugdbeschermingsrecht, p. 151.
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kwalijke invloeden die uitgaan van de gewone gevangenisstraf, ten uitvoer
gelegd in gewone penitentiaire inrichtingen".8 Dit centraal stellen van de
bescherming van de jeugdige dader had tot gevolg, dat men de handhaving
van de rechtswaarborgen minder noodzakelijk achtte.36 De van een misdrijf
verdachte jeugdige werd verplicht om op de strafzitting (welke voortaan ach-
ter gesloten deuren plaats vond) te verschijnen. De processuele bevoegdheden
van de jeugdige verdachte, die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft
bereikt, werden voor een groot deel aan zijn raadsman overgedragen. Bij de
diskussies die aan de instelling van het instituut kinderrechter voorafgingen,
werd door verschillende personen de nadruk gelegd op de nauwe verwevenheid
van bestraffing en nazorg. Daarbij werd ervoor gepleit, dat de kinderrechter
ook betrokken zou moeten blijven bij de tenuitvoerlegging van de sancties.37

Of zoals De Graaf het in zijn preadvies in 1917 opmerkte:
"Reeds heb ik opgemerkt dat het hoofdkenmerk van de kinderrechtbank
niet in de eerste plaats moet gezocht worden in de uitwendige verschil-
len met een gewone rechtbank, ook zelfs niet in den anderen, meer
patriarchalen toon, die tegen het kind wordt aangeslagen, dat alles is
van groot belang, maar meer gevolg; hoofdkenmerk is, dat de kinder-
rechter zich, van het eerste oogenblik af, dat het kind voor hem wordt
gebracht tot het niet meer noodig is, of tot zijn meerderjarigheid, met
hem blijft bezighouden". 8

Toen dan de kinderrechter op 1 november 022 in ons recht zijn intrede deed,
had hij zowel rechterlijke als executieve fuiicties. Behalve zittingsrechter was
hij ook als rechtgr-commissaris belast met het vooronderzoek. Tevens ver-
kreeg de kinderrechter een belangrijke stem bij de beslissing over de vervol-
ging van de jeugdige.39 De kinderrechter heeft zich vanaf 1922 langzaam maar
zeker ontwikkeld tot de regisseur van de jeugdbescherming:

"bij alle belangrijke beslissingen op dit gebied was hij betrokken. Hij
bekleedde zowel op civielrechtelijk als op strafrechtelijk gebied deci-
sieve en executieve functies. In de jeugdstrafrechtspleging kwamen alle
bevels-en overlegstructuren bij hem uit. Zijn optreden kenmerkte zich
door een uitgebreid arsenaal van bevoegdheden, waarvan hij veelal in
een informele en besloten sfeer placht gebruik te maken. Er werd een

35.     M. Rood-de Boer, Visies op strafbaar gedrag van jeugdigen (1880-1985), in Sympo-
sium jeugdstrafrecht, 1986, p. 14

36.     Zie De Langen, 1973, p. 66 ev. voor cen interessante beschouwing over de vermin-
derde rechtsbescherming van jeugdigen in het jeugdstraf(proces)recht, welke het
gevolg was van de beschermingsgedachte.

37. Vergelijk Van Verschuer, 1912, p. 310; De Graaf, 1917, p. 16:

'Van het grootste belang, voor mij alles overheerschend, is, dat de kinderrechter

na de uitspraak, hoc die ook uitvalle, zich met het geval blijft bezighouden".
38.         De Graaf, 1917, p. 18.
39. Vergelijk art. 493 Sv.
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grote wissel getrokken op zijn integriteit en deskundigheid. In de prak-
tijk stuitte dit zelden op bezwaren. Het vertrouwen in de jeugdrecht-
spraak, in de regel beoefend door ervaren rechters, bleef onverminderd
groot.40

Maar juist op deze vermenging van functies is - in het bijzonder in de jaren
'80 - veel kritiek geuit41, welke kritiek een krachtige impuls kreeg na een
beslissing van het Europees Hof voor de rechten van de mens inzake De
Cubber tegen de staat Belgie. 2 Het betrof hier een vraag over de onpartij-
digheid van de rechter, wanneer deze zowel als onderzoeksrechter en als
rechter ter terechtzitting bemoeienis met de verdachte had. De meeste auteurs
waren van mening, dat deze uitspraak van het Europees Hof ook gevolgen zou
moeten hebben voor de Nederlandse jeugdstrafrechtspraak, omdat de kinder-
rechter als strafrechter een vermenging van verschillende functies in zich
heeft. De kinderrechter fungeert zowel als rechter-commissaris (art. 494 Sv),
als raadkamer (art. 488 Sv) en als zittingsrechter (art. 500 Sv). Daaraan dient
nog te worden toegevoegd, dat de kinderrechter ook nog als executierechter
(vergelijk art. 77y lid 1 Sr) optreedt. De begin 1989 gewezen 'Hauschildt'-case
(EHRM 24 mei 1989, Series A vol. 154)43 zou - volgens de Memorie van Toe-
lichting bij wetsvoorstel 21 327 tot herziening van het jeugdstraf(proces)recht
(p. 32) - tot de konklusie kunnen leiden, dat het niet noodzakelijk is "in de
wet een verbod op te nemen dat nimmer een rechter die deel heeft genomen
aan besluitvorming omtrent de voorlopige hechtenis, niet kan deelnemen aan
de berechting. Wel dient uiteraard de rechter, gelet op de uitspraak van het
Europees Hof te bezien of in voorkomend geval, bij voorbeeld wanneer het

40. Von Brucken Fock, 1986, p. 98 en 99.

41. Vergelijk J. Wever en M.F. Andriessen, De strafrechtelijke procedure voor jeug-

digen, Gouda Quint, Arnhem, 1983.
42. Dc "de Cubber-case*, 26 oktober 1984, Publ. ECHR, series A, volume 86. Zic hier-

over onder andere E.P. von Brucken Fock, FJR 1985, p. 65 ev., E Myjer, NJCM-
bulletin 1985, p. 21 ev. en Trema 1985, p. 56 cv., alsmede M.LC.C. de Bruijn-
Luckers, NJB 1986, p. 569 ev.

43. NJ 1990, 627. In casu ging het om een Deens onderdaan wiens voorlopigc hechtenis
talrijke malen door de rechter, die later ook aan de berechting deelnam, werd
verlengd. Het Europese Hof overwoog daarbij dat het bestaan van onpartijdigheid
dient te worden vastgesteld volgens zowel een subjectieve test (op grond van de
persoonlijke overtuiging van een bepaalde rechter in een bepaalde zaak) als een
objectieve test (vaststellen in hoeverre de cen rechter geboden waarborgen vol-

doende zon om elke legiticme twijfel in dit opzicht uit te sluiten). Het Hof kwam
tot het oordeel, dat het enkele feit dat een zittingsrechter of een appelrechter ook
beslissingen heeft genomen in de betreffende zaak gedurende het vooronderzoek,
inclusief beslissingen betreffende het voorarrcst, zoals in het Deense strafproccdu-
rek stelsel, op zichzelf nog nict de vrees voor de onpartijdigheid rechtvaardigt
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gaat om een ontkennende verdachte, steeds blijft worden voldaan aan de eisen
van het verdrag."
In het in 1982 verschenen rapport 'Sanctierecht voor jeugdigen' van de com-
missie Anneveldt 4 werd eveneens gepleit voor een versterking van de
rechtspositie van de jeugdige verdachte. De kinderrechter zou in het jeugd-
strafprocesrecht enkel nog als zittingsrechter mogen optreden en zijn taak als
rechter-commissaris en raadkamer zouden bij hem worden weggenomen. Ook
het verplichte inwinnen van het gevoelen van de kinderrechter (art. 493 Sv)
of het verplichte vooroverleg als de raad voor de kinderbescherming adviseert

van vervolging af te zien (art. 499 S ) - kortweg 'het driehoeksoverleg' ge-
noemd - zouden komen te vervallen.4 Doek is van mening, dat "enig pero-
diek vooroverleg tussen de Officier van Justitie en andere betrokkenen (raad,
kinderpolitie) over de vraag 'Wel/niet vervolgen?' zeker zinvol kan zijn (en
voor zover dat een argument mag zijn: gunstig voor de jeugdige ver-
dachte).'46 Von Brucken Fock is echter een groot voorstander van het uit
elkander halen van de verschillende functies van de kinderrechter, te meer
daar de kinderrechter regisseur van zowel de strafrechtspleging als de justi-
title hulpverlening is en de wetgever het niet nodig heeft geoordeeld de kin-
derrechter bij de uitoefening van deze cumulatieve bevoegdheden beperkingen
op te leggen. 7 In het bilzonder de vermenging van strafrechter en leiding-

-

gever van de ondertoezichtstelling zou zijns inziens moeten worden gewijzigd
hi-emr-oveidia-dt--*SK de afdoening van jeugdstrafzaken aan de strafsector
van_de   FethiBanIC48 -Dit -biedt   naar mijn mening een goede oplossing,   wan-
neer binnEn-de strafsector een kinderstrafrechter functioneert. Aan de hand
van rapportage van de jeugdhulpverleningsinstelling kan deze zich een beeld
vormen van de situatie van de jeugdige verdachte en hem een op maat ge-
sneden sanctie opleggen. De door Von Brucken Fock genoemde "rolverwarring'
wordt aldus vermeden.

44.     Officieel de Commissie herziening strafrecht voor jeugdigen genaamd, welke op 21
juni  1979 door de minister van Justitic werd ingesteld.

45. Rapport Sanctierecht voor jeugdigen, 1982, p. 24 en 29 ev. Zie over een verster-

king van de rechtspositie van de jeugdige verdachte verder bij: De Langen, 1973, p.
115 ev., T.M. Schalken, Jeugdstrafrecht tussen welzijn en de eis van een behoor-
lijke rechtspleging (art. 6 EVRM), FJR 1983, p. 233-262, E.P. von Brucken Fock,
De onpartijdigheid van de kinderrechter in jeugdstrafzaken, in Symposium jeugd-
strafrecht, p 97-112. Mccr gematigd daarentegen JA.C. Bartcls, Ueugdstrafrecht,
in het bclang van het kind?", in Het recht of het belang van het kind, 1989, p.
41-53.

46. Dock, 1986, p. 33

47. E.P. von Brucken Fock, Jeugdstrafrechtspleging en ondertoezichtstelling, FJR 1988,

p. 187.

48. Ibid, p. 191.
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In het wetsvoorstel tot "Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wet-
boek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van
het strafrecht voor jeugdigen", dat in september 1989 aan de Tweede Kamer is
aangeboden, wordt nauw aangesloten bij de aanbevelingen van de commissie
Anneveldt.49 Zo komt de voorgeschreven bemoeienis van de kinderrechter in
de fase voorafgaand aan de vervolging in het wetsvoorstel niet meer voor.
Wel laat het wetsvoorstel de mogelijkheid open, dat de kinderrechter toch als
rechter-commissaris, die de bewaring beveelt, optreedt. In de Memorie van
Toelichting (bij art. 492) wordt opgemerkt, dat deze regeling weliswaar een
inbreuk vormt op het beginsel, dat de rol van de kinderrechter wordt terug-
gedrongen tot diens optreden ter zitting, maar dat daartegenover juist staat,
dat in kinderstrafzaken in de fase van het bevel tot bewaring de eerste be-
langrijke, voor het verdere proces de richting bepalende beslissing omtrent de
jeugdige wordt genomen. Juist daar wordt de specialisatie van de kinderrech-
ter van belang geacht en wordt bovendien de opvoedkundige samenhang be-
werkstelligd tussen het bevel tot bewaring en de uiteindelijke berechting.
Bovendien, zo wordt hieraan in de Memorie van Toelichting toegevoegd, is het
ook in het gewone strafrecht mogelijk, dat de rechter-commissaris, die het
bevel tot bewaring heeft gegeven, deelneemt aan de berechting.50

2.4.2. De kinderrechter en kritiek op diens civielrechtelijke taak

Niet alleen op het strafrechtelijk terrein kreeg de kinderrechter de nodige
kritiek over zich heen, ook zijn bemoeienis met ondertoezichtgestelde minder-
jarigen werd bekritiseerd. Er zou nog een boek voor nodig zijn, om dieper in
te gaan op de kritiek op de rol van de kinderrechter in het jeugdbescher-
mingsrecht. De essentie van de kritiek komt echter hierop neer, dat een einde
moet worden gemaakt aan de diverse 'dubbelfuncties' van de kinderrechter
(uitvoerend en rechtsprekend) en dat zijn rechtsprekende functie in ere moet
worden hersteld. Zo meent Von Brucken Fock: "Het optreden van de kinder-
rechter tijdens een ond pezichtstelling roept op een aantal plaatsen de
vraag op of deze als een oppartijdige rechter kan worden aangemerkt."51 Even
verderop schrijft    hij: "De  rechtsbetrekking tussen gezinsvoogd en kinder-
rechter is van dien aard dat deze structureel aanleiding geeft om gerede
twijfel te koesteren aan de onpartijdigheid van laatstgenoemde." 2 Wortmann
schrijft naar aanleiding van de beslissingen van het Europese Hof te Straats-

49. Zie het themanummer over het jeugdstrafprocesrecht, FJR 1989, nr. 10/11.

50. Zie mor kritiek op dc handhaving van deze dubbelfunctie van de kinderrechter bij

EAM. Scheij, FJR 1989, p. 259.
51. Von Brucken Fock, 1990, p. 92

52. Ibid, p. 93 en 94.
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burg in de zaken Olson53 en Eriksson: 4 •In het licht van het in familiezaken
toepasselijke art. 6 EVRM is de rot van de kiggrechtor als leider van de
ondertoezichtstdling moeilijk te verdedigen als die van een onafhankelijk
rechter. Kortom, harde taal aan het adres van de kinderrechter welke om
een reactie vraagt. Bij een studie naar de toekomst van de familie- en
jeugdrechtspraak kan een korte inhoudelijke beschrijving van deze kritiek dan
ook niet achterwege worden gelaten.
In een in mei 1990 gepubliceerd rapport van de commissie, die op 15 januari
1990 door de staatssecretaris van Justitie werd ingesteld56, wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de kritiek op het functioneren van de raden voor de
kinderbescherming. Opvallend57 is echter, dat in het rapport ook wordt ge-
wezen op een aantal andere probleemvelden, die slechts zijdelings met het
functioneren van de raad te maken hebben, zoals de problematiek van de
ouderlijke macht en voogdij, de raden tussen hulp en recht en de positie van
de kinderrechters. Ten aanzien van dit laatste wordt opgemerkt:

"De gedachte bij de invoering van de kinderwetten dat de "deskundige
bij uitnemendheid de nodige zekerheid zal kunnen verschaffen" heeft
niet alleen bij de raad maar ook bij de 20 jaar later ingevoerde kin-
derrechter geleid tot ondoorzichtige structuren voor clienten, maar ook
tot een mindere zorgvuldigheid bij het achtslaan op de mate van ver-
enigbaarheid van taken en functies. En dat terwijl juist in de rechter-
lijke organisatie een verregaande zorgvuldigheid in acht wordt genomen
opdat geen ongewenste vermengingen van functies en taken optre-
den." 8

en even verderop:
"Centraal in deze beschouwing staat dat de mogelijkheid dient te wor-
den onderzocht om de zuiverheid van de rechtsprekende functie te
herstellen.

53. EHRM, 24 maart 1988, Series A, vol. 144.

54.             EHRM 22 juni 1989, Series A, vol.  156.
51 Wortmann, 1990, p. 77.

56.    De commissie Taak en Functie Raden voor de Kinderbescherming, ook wei - naar
haar voorzitter - de commissie Gijsbers genoemd. Zie voor kritiek op het rapport:
Viaardingerbrock, 1990, p 194-200.

57. Opvallend, omdat de commissic werd ingesteld met de opdracht om de bestaande
wettelijkc taken en de organisatic van de raden voor de kinderbescherming te
bestuderen en daarbij te bezien de wijze waarop dcze taken in praktijk wor(len

gebracht, waarbij gelet zou mocten worden op de wijzc waarop kliEnten worden
tegemoet getreden. Op basis van deze studie zou de commissic moeten adviseren
hoc taakstelling en functioncren van de raden verbeterd zouden kunnen worden.

58. Rapport van de Commissie Taak en Functie Raden voor de Kinderbescherming, 's-

Gravenhage, mci 1990, p. 41.
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Dit zou met name kunnen door de kinderrechter niet langer te belasten
met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de door hem uit-
gesproken ondertoezichtstellingen. De benoeming van een gezinsvoogd
zou deze verantwoordelijkheid moeten leggen bij de gezinsvoogdij-in-
stellingen. Beslissingen die de kinderrechter thans in het kader van de
ondertoezichtstelling ambtshalve kan nemen dienen in de toekomst al-
leen mogelijk te zijn op grond van een daartoe strekkend verzoek van
de ouders, de minderjarige van 16 jaar en ouder, de pleegouders of
gezinsvoogdij-instelling. Op deze wijze kan worden vermeden dat de
kinderrechter te gemakkelijk partij wordt in zijn "eigen" zaak; tevens
wordt recht gedaan aan de bepalingen van het EVRM. Tenslotte wordt
uitvoering gegeven aan reeds uit 1971 daterende aanbevelingen van de
commissie Wiarda."

Met dit citaat worden twee zaken duidelijk, namelijk ten eerste dat de com-
missie de positie van de kinderrechter in het jeugdhulpverleningsrecht zo
belangrijk heeft gevonden, dat het - buiten haar taakopdracht - hieraan enige
opmerkingen wijdde en ten tweede dat de kinderrechter niet meer belast zou
moeten worden met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gezins-
voogdij. Deze kritiek is niet nieuw. De commissie noemt zelf de in 1971 ge-
dane aanbevelingen van de commissie Wiarda uit 1971, maar de kritiek op de
dubbelfunctie van de kinderrechter dateert reeds van veel eerder.
Een van de eerste kinderrechters, mr. H. de Bie, was (in 1931) van mening,
dat de kinderrechter rechter moest blijven. In het kader van de opbouw van
de gezinsvoogdij-organicatie schreef hij:

"De voogdijraad wordt met een versterkt ambtelijk element meer en
meer het brandpunt van allen arbeid van kinderbescherming in zijn
ressort; hem komt o.m. dan ook toe het oppertoezicht, dat de wet thans
den kinderrechter oplegt. De kinderrechter blijve als gespecialiseerde
rechter uitsluitend met het geven van beslissingen, het afwegen van de
belangen van individu en gemeenschap, belast. Zijn taak als zoodanig
behoort nog in andere richting uitgebreid te worden.09

De diskussie over de bevoegdheden van de kinderrechter leidde in 1932 tot de
instelling van een commissie, die tot de konklusie kwam dat de Kinderrechter
de hoofdrol zou blijven spelen in de

ondertoezichtstellin 
maar verlost zou

moeten worden van zijn administratieve beslommeringen. De sectie Kinder-
rechtspraak kon zich - anders dan het bestuur van de vereniging voor straf-
rechtspraak - met de voorstellen niet verenigen. De minister van Justitie liet
weten geen geld over te hebben voor een radicale verandering van de taken
van kinderrechter en voogdijraad. 1 Nadat de gezinsvoogdij-instellingen zich
- in het bijzonder in de grote steden - beter organizeerden, trad ook een

59. Zie Dock, 1972, p. 104.
60.        Ibid, p. 105. Vergelijk ook Zuyderhoff, 1929, p. 23 t/m 25.
61. Ibid, p. 106.

64



specialisatie in van de gezinsvoogd. Dit deed zich vooral voor na de Tweede
Wereldoorlog. Met de komst van professioneel geschoolde maatschappelijk
werkers bij de gezinsvoogdij-instellingen werd ook de diskussie over de vraag
bij wie de leiding der gezinsvoogdij zou moeten berusten, weer aktueel. De
commissie Lamers 2 stelde in 1949 voor om de leiding der gezinsvoogdij aan
de kinderrechters te ontnemen en onder te brengen bij de te reorganiseren
voogdijraden, omdat men vast wenste te houden aan een strikte scheiding
tussen uitvoerende en rechtsprekende macht. Teneinde deze gereorganiseerde
raden een daadwerkelijk centrale plaats in de jeugdbescherming te laten in-
nemen, stelde de commissie voor om de verantwoordelijkheid voor en de lei-
ding van de ondertoezichtstelling over te dragen aan de (in te stellen) raad
voor de kinderbescherming.63 De minister van Justitie nam deze suggestie niet
over.

f-i  latere jaren wordt opnieuw de leiding van de ondertoezichtstelling ter
L_diskussie gesteld.64 De sectie Kinderrechtspraak sprak zich in 1956 nog uit-

drukkelijk uit voor het behoud van de kinderrechter van de leiding der ge-
zinsvoogdij. In 1962 was mevrouw Rood-de Boer voor een scheiding van uit-
voerende en rechtsprekende macht, omdat zij het funktioneel onjuist achtte,
dat degene die de maatregel oplegt, vervolgens zelf de uitvoering ter hand
neemt en omdat zij - terecht - de kinderrechter niet als maatschappelijk wer-
ker wenste te zien: "Hij is qua opleiding jurist en qua functie rechter. De
uitvoering van de ondertoezichtstelling behoort tot het maatschappelijk
werk."65
De commissie Ensched 6 toonde zich in haar rapport voorstandster van een
verscherping van de bevoegdheden van de verschillende in de jeugdbescher-
ming werkzame organen, al bleef de uitwerking vaag:

'De commissie meent dat bij zo'n wetswijziging het best kan worden
uitgegaan van een relatie tussen kind, gezin, gezinsvoogd, gezinsvoog-

dijvereniging en kinderrechter die als volgt kan worden opgelost: de
gezinsvoogd begeleidt ouders en kind op weg naar de oplossing der op-
voedingsmoeilijkheden; de gezinsvoogdijvereniging staat de gezinsvoogd
met raad en daad terzijde, maar houdt zich ten opzichte van het gezin

62. Naar de voorzitter, mr. EA.M. Lamers, genoemd. De commissie werd in oktober

1947 ingesteld teneinde een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een reor-
ganisatie der voogdijraden.

63.      Deze raad voor de kinderbescherming werd in 1956 de opvolger van de Voogdijraad,
Wet van 24 deccmber 1954, Stb. 602; in werking getreden op 1 juli 1956.

64. Zie Rood-de Boer, 1962, p. 124 ev. en de bij haar in noot 98 genoemde literatuur.
Zie verder Dock, 1972, p. 198 ev. en Delfos/Dock, 1983, p. 111 en de in noot 13
genoemde auteurs.

65.         Rood-(le Boer, 1962, p. 126.
66. Commissie, ingesteld bij beschikking van de minister van Justitie van 10 juni 1964,

Hoofdafdeling R.0., nr. 1282 P.864. De commissie is genoemd naar haar voorzitter.
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en het kind op de achtergrond; de kinderrechter houdt op dit geheel
toezicht.
In dit beeld lopen er dus lijnen van overleg en verantwoording van het
gezin, het kind, de gezinsvoogd en de gezinsvoogdijvereniging naar de
kinderrechter; er lopen lijnen van begeleiding tussen de gezinsvoogd en
het gezin met het kind; er lopen lijnen van overleg en advies tussen
de gezinsvoogd en de gezinsvoogdijvereniging.

.67

De commissie Enscheda bepleitte daarbij de invoering van een basisopleiding
en een voortgezette vorming tot kinderrechter. De rechter met belangstelling
voor de rechtspraak ad personam zou in de basisopleiding onderricht moeten
ontvangen in (onder andere) psychiatric, psychologie, sociologie, kennis van de
structuur van de kinderbescherming, het gevangeniswezen en de reclassering,
alsmede in vergader- en verhoortechniek. In de voortgezette vorming tot
kinderrechter zouden onderwerpen als kinderpsychologie, microsociologie,
gezinsmaatschappelijk werk, behandelingsmethoden, pedagogiek, enz aan de
orde moeten komen. Opvallend in de door de commissie Ensched6 genoemde
onderwerpen is, dat 'kinderrecht' onderaan de lijst staat vermeld.68 De com-
missie maakte bij dit scholingsvoorstel wel de volgende opmerking: "Het Mini-
sterie van Justitie zal dus bij het personeelsbeleid en met name bij het bepa-
len van de formaties van de rechterlijke colleges een bepaalde factor moeten
incalculeren waardoor tijd voor deze voortgezette opleiding beschikbaar komt."
De voortgezette opleiding zou dan ook niet teveel tijd mogen vergen.69 Een
dergelijke opleiding is er nooit gekomen, hetgeen Delfos en Doek doet ver-
zuchten: "Het rapport is tot nu toe niet op een merkbare wijze uitgevoerd en
er zijn geen aanwijzingen dat dit op korte termijn wel zal geschieden. Het
lijkt er op dat de conclusie moet worden getrokken dat de commissie 26 maal
voor niets bijeenkwam..70
Drie jaar later worden in het rapport Ueugdbeschermingsrecht" van de com-
missie Wiarda voorstellen gedaan om de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van de ondertoezichtstelling te leggen bij de gezinsvoogdij-instelling. De
rol van de kinderrechter zou meer konflikt-beslechtend moeten worden, of
met andere woorden: de kinderrechter zou ook formeel een meer passieve
rechtersrol moeten spelen.71 Kritiek op deze gedachte bleef niet uit. 2 Doek
noemt daarentegen de voorstellen om de gezinsvoogdij-instellingen te belasten
met de uitvoering van de ondertoezichtstelling 'de overrijpe vruchten van een

67. Rapport van de commissie Ensched6, juli 1968, p. 23.

68.     Ibid, p. 43.

69. Ibid, p. 44.

70. Delfos/Doek, 1983, p. 107.
71. Rapport Jeugdbeschermingsrecht, 1971, hoofdstuk XII.

72.    Zie onder andere het kommentaar van de sectie kinderrechtspraak (NJB 1972, p.
591 ev.), Nota (NJB 1972, p. 33 ev.) en Dc Ruiter in zijn preadvies "Recht en
hulp", 1972, p. 17 ev.
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ontwikkeling die eigenlijk reeds in de dertiger jaren is begonnen•73, omdat
in de praktijk de kinderrechter allang niet meer degene is die de leiding van
de uitvoering der gezinsvoogdij in handen heeft.74 Redenen hiervoor zijn de
drukke werkzaamheden van (het bureau van) de kinderrechter, de (mede dank-
zij een specifieke scholing) toegenomen professionalisering van de gezinsvoog-

dij-instelling en de versterking van de organisatie van deze instellingen.
Het in 1979 ingediende

voorontwer  van
wet betreffende herziening van de

maatregel van ondertoezichstelling1 bevat een drastische wijziging van de
taken en bevoegdheden van de kinderrechter en van de gezinsvoogdij-in-

stellingen. In de Memorie van Toelichting bij dit voorontwerp wordt opge-
merkt: "Dit betekent onder andere ook dat ambtshalve bevoegdheden van de
kinderrechter in beginsel tot het verleden zullen gaan behoren.[ ] Maar ook
de bevoegdheid tot verlenging of opheffing van de maatregel, of van verlen-
ging of verkorting van de termijn van een uithuisplaatsing in het kader van
de maatregel, zal de kinderrechter volgens het ontwerp voortaan alleen nog
op een daartoe gedaan verzoek kunnen uitoefenen. Een en ander betekent
ook, dat de kinderrechter meer dan thans het geval is een rechtersfunctie
verkrijgt, niet meer uitvoerder zal zijn van zijn eigen beslissingen.

.76

Het voorontwerp ontving veel kritiek.77 In het bijzonder het feit, dat slechts
de ondertoezichtstelling en niet het totale pakket jeugdbeschermingsmaatre-
gelen in nieuwe wetgeving was betrokken, moest het ontgelden. In 1988
schrijven Doek en Drewes:

"Thans lijkt overeenstemming te bestaan dat de kinderrechter zich,
nadat de ondertoezichtstelling is uitgesproken, moet beperken tot rech-
terlijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld tot de vraag of de madtregel
moetworden verlengd dan wel beeindigd en of in het kader van de
maatregel tot een uithuisplaatsing moet worden overgegaan. De uitvoe-
ring van de maatregel en de verantwoordelijkheid daarvoor dient in
handen van de gezinsvoogdij-instellin te komen, waaraan dan de
ondertoezichtstelling wordt opgedragen.

&
Van Teeffelen, kinderrechter te Breda, neemt het daarentegen _92_Yforde.
kidingeevende taken van. de_ kintlerrechter  in het kader van de onderfoez chl-

73.         Doek, 1972, p. 265.
74. Mede dankzij dc in 1971 tot stand gekomen "Aanbevelingen voor werkafspraken

tussen kinderrechters en gezingsvoogdij-instellingen", welke zijn opgesteld door de

Sectie Kinderrechtspraak van dc Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de
Nationale Federatie voor Kinderbescherming.

75. Opgenomen in Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in Wording (VUGA), D I-1

t/m 32.
76. Ibid, p. D I-11.

77. Zie onder andere de WIJN-notitic Wockomstig Jeugd(beschermings)recht", Utrecht,
1981.

78.         Dock en Drewes, 1988, p. 264.
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stelling. Hij is van mening, dat in de kritiek hierop de taak van de rechter te
beperkt wordt gezien en dat de (gewenste) scheiding tussen hulp en recht
onvruchtbaar is:

"Doordat de kinderrechter met gezag bekleed is en de leiding heeft bij
de uitvoering van de ondertoezichtstelling, kan hij met succes een
ombudsfunctie vervullen. I ] In tal van situaties waarin de gezinsvoogd
niet slaagt in een bepaalde opzet, kan de kinderrechter soms wel een
doorbraak berciken. Herhaaldelijk wagen gezinsvoogden of de kinder-
rechter eens wil praten met de ouders (deze willen niet meewerken),
met de pupil (deze wenst zicht niet behoorlijk te gedragen of is weg-
gelopen uit een tehuis), met de familie of met pleegouders. Ook is het
van groot belang dat er enig (extern) toezicht is op gezinsvoogden;
soms is het nodig dat een gezinsvoogd wordt geactiveerd of gecorri-

r---         geerd..79

J Het ts natuurlijk de vraag of het wel de taak van de kinderrechter is om

L.controle uit to oefenen op de werkzaamheden van de gezinsvoogd. Naar mijn
mening behoort die taak in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheden van
(bestuur en direktie) van de gezinsyoogdij-.inftelli5.80 In tweede instantie

-*......   I.Z-dient externe controle mogelijk  te  zijn,  wake  controle  ik zou willen leggen
bij de inspectie jeugdhulpverlening. Deze inspectie zou de bevoegdheid moeten
hebben om de werkzaamheden van de jeugdhulpverlener inhoudelijk te toetsen
aan de hand van diens in- en externe rapportage en het hulpverleningsplan.
Daarnaast dient voor zowel de client als andere belanghebbenden altijd de
mogelijkheid te bestaan om een klacht over de uitvoering van de hulpverle-
ning bij de direkteur van de instelling (en in tweede instantie bij de regionale
klachtencommissie voor de jeugdhulpverlening) in te dienen. Door een der-
gelijke klachtenregeling bestaat altijd de mogelijkheid om het hulpverlenings-
beleid van de instelling in concreto te toetsen.
Dit laat uiteraard onverlet, dat de kinderrechter wel degelijk een bemiddelen-
de rol kan spelen bij een slecht functionerende ondertoezichtstelling. Ik ben
het dus geheel eens met Van Teeffelen dat het gezag van de kinderrechter
een belangrijke rol kan spelen bij het weer op gang brengen van een in het
kader van een ondertoezichtstelling vastgelopen hulpverlening. Daarvoor is

79. Van Teeffelen, 1988, p. 197.

80.   Mevrouw mr. A.C Quik-Schuijt is van mening, dat dc belangenafwcging (tussen
kind, ouders en gezinsvoogd) cen rechterlijke taak dient te zijn, want indien men
dcze zou overlaten aan dc direkteur van de gezinsvoogdij-instelling, dan zou dc
maatregel van beperking van het gezag in wezen neerkomen op een algehele ont-
neming "immers er moet gebeuren wat de maatschappelijk werker/gezinsvoogd c.q.
zijn dircktcur juist acht.", Trema, 1988, p. 296. Deze opmerking zou juist zijn,
wanneer er sedert 1922 nicts gewijzigd zou zijn in de rechtspositic van de client.
Met de huidige rechtsbescherming van de client hocft men in de regel niet meer
bang te zijn voor cen dergelijke aantasting van dicns priv6- en gezinsleven.
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volgens mij echter niet noodzakelijk dat de kinderrechter de verantwoorde-
lijkheid draagt voor de uitvoering van de hulpverlening. In uiterste instantie
zou de kinderrechter wel als beroepsrechter kunnen fungeren. Dit vereist
echter meer een rechterlijke dan een hulpverlenende opstelling van de kinder-
rechter en betekent in ieder geval dat de kinderrechter van een aantal dub-
belfuncties verlost wordt.81

Van Teeffelen is van mening dat de kinderrechter minder ambtshalve zou
moeten optreden en veel meer op verzoek van de betrokkenen, hetgeen echter
niet ten koste zou mogen gaan van de snelheid van handelen. Zo acht hij de
realisatie van een betrekkelijk informele rechtsgang (geen bijzondere eisen
aan het verzoek en indiening door een procureur niet verplicht) wenselijk. Om
de functie van kinderrechter goed te kunnen uitoefenen, zouden volgens Van
Teeffelen aan het ambt van kinderrechter meer voorwaarden moeten worden
gesteld.82 De door hem genoemde voorwaarden zijn de uitkomsten van een
onderling beraad van kinderrechters, dat eind oktober 1988 gehouden werd.

83

In dat beraad werd door de aldaar aanwezige kinderrechters gekozen voor een
type rechter, voor wie kinderbeschermingsbelangen en pedagogische aspecten
de hoogste prioriteit hebben. Deze rechter zou een gespecialiseerd rechter
moeten zijn, aan wie enige beperkte extra eisen84 gesteld zouden mogen wor-
den. Men zou de functie van kinderrechter pas mogen bekleden, wanneer
voldoende ervaring als rechter is opgedaan als rechter in de familiekamer en
in de strafkamer en het ambt van kinderrechter zou tenminste zes jaar dienen
te worden uitgeoefend. Bovendien zouden per rechtbank meerdere kinderrech-
ters moeten worden benoemd om isolatie te voorkomen. Daarnaast zou een
introduktiekursus gegeven moeten worden.85
Opvallend is dat uit dit verslag van het kinderrechterweekend blijkt, dat de
grootste meerderheid van de aldaar aanwezigen de dubbelfuncties van de kin-
derrechter niet echt een punt van discussie hebben gevormd en dat men van

-memni*/#s_(laI -aan wijziging van de wetgeving inzake de ondertoezichtstel-
ling geen enkele behoefte bestaat, omdat "het huidig wettelijke systeem duide-
876 aangeeft,  dat de kinderrechter is belast met de leiding van de ondertoe-
zichtstelling". Dit is merkwaardig, omdat juist deze dubbelfuncties van de
kinderrechter (mede dankzij de internationale grondrechten) in de jaren '80 zo
in de belangstelling hebben gestaan en de kinderrechters aan deze kritiek

81. Von Brucken Fock (1989, p. 67-100) plaatst cen groot aantal kanttekeningen bij

deze dubbelfuncties, omdat het de onpartijdigheid van de kinderrechter in gevaar
kan brengen en dit een schending van de artt. 5,6 en 8 EVRM kan opleveren.

82. Van Teeffelen, 1990, p. 110-113.

83. Zie hiervoor het verslag van Van Teeffelen, Trema, 1989, p. 35-50.

84.    Zo mag van een kinderrechter verwacht worden, dat hij affiniteit met het werk

heeft, flexibel en voldoende stressbestendig is en over goede communicatieve vaar-

digheden beschikt.
85. Van Teeffelen, 1989, p. 48.
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geheel voorbij lijken te gaan. Uiteraard is de persoonlijke kant van het kin-
derrechterswerk ook belangrijk, omdat het een specialistische werkzaamheid
betreft op een (rechts)terrein, waarbij in het persoonlijk leven van betrok-
kenen dikwijls zeer ingrijpende beslissingen moeten worden genomen, die
levenslang gevolgen kunnen hebben. Dit zo zijnde blijft het echter vreemd,dat de verzamelde kinderrechters over een ander zo belangrijk aspect van hunwerk (het vertrouwen in een eerlijke onpartijdige beslissing van de rechter)
lichtvoetig lijken te zijn heen gestapt.
Terecht stelt Thomassen dan 004 dat de kinderrechter weliswaar specialistischwerk doet, maar dat hij in wezen dezelfde taak heeft als de gewone rechter,
namelijk rechtspreken maar dan met name in zaken betreffende family-life.Thomassen is van mening dat niet alleen moet worden stil gestaan bij de
kinderrechter als persoon, maar dat ten aanzien van het gehele bevoegdhe-
dencomplex en de uitoefening daarvan expliciet moet worden onderzocht, waardeze met het EVRM in strijd kunnen komen en hoe de kinderrechter op gronddaarvan zijn taak dient uit te oefenen. Juist deze onpartijdigheid van de
rechter zou veel van het wantrouwen bij ouders en kinderen kunnen wegne-
men, aldus Thomassen.86
De balans tussen rechtsbescherming enerzijds en kinderbescherming anderzijds
dient, volgens Van Teeffelen, "niet verstoord te worden door de gezagsfunctie
van de kinderrechter uit te hollen", omdat daar het belang van de minder-
jarige niet mee is gediend, ook en vooral niet in deze tijd. 7
Naar mijn mening geeft het beeld van de "balancerende kinderrechter' een
verkeerde voorstelling van zaken. De kinderrechter hoeft immers niet te ba-
lanceren tussen rechtsbescherming en kinderbescherming, alsof dat twee te-
genover elkaar staan3eenelkaar tegenwerREnieegrippen zouden zijn. Kin-
derbescherming betekent per definitie dat soms moet worden ingegrepen inhet opvoedingsproces, omdat de (grond)rechten van het kind door de opvoederworden genegeerd, soms zelfs geschonden.88 De overheid heeft op grond van
haar taak de plicht om de rechten van zwakkeren te beschermen en op tekomen voor de grondrechten van deze personae miserabiles. Indien deze be-
scherming gerealiseerd moet worden door middel van een ingreep in het op-
voedingsproces, dan mag en kan dit ingrijpen niet zonder wettelijke legitima-
tie geschieden en daarbij spelen, zoals wij zagen, de grondrechten ook weer
een belangrijke rol. In zijn functie zal de kinderrechter voortdurend dit as-
Pedvanrechtsbescherming van de belangen van de 66n (het kind) moeten
afwegen  teFi de  »langen  van  de  ander018 -6jivoeder, verzoeker  tot omgang,
enz.). De balancerende kinderrechter loopt - om in de door Van Teeffelen
genoemde 6Gibpraak te blijven - in mijn visie op een touw tussen de be-

86.        Thomassen, 1989, p. 212.
87. Van Teeffelen, 1990, p. 113.

88.     Vergclijk het Verdrag voor de rechten van het kind, New York, 20 november 1989,
Trb. 1990, 46, Engeken Franse tekst en Trb. 1990, 170, Nederlandse vertaling.
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langen van verschillende partijen, waarbij de evenwichtsstok de rechtswaar-

borgen symboliseert.

2.5.    DE FUNCI'IE VAN KINDERRECHTER VERDER UITGEHOLD?

In § 2.4 is reeds gewezen op het in mei 1990 verschenen rapport van de com-
missie Gijsbers, waarin enkele passages worden gewijd aan de "ongewenste
vermengingen van functies en taken' van de kinderrechter. Meer diepgaand

wordt op deze dubbelfuncties ingegaan door de subcommissie Kinderbescher-

ming van de Tweede Kamer in haar rapport "Rechtzetten", dat begin oktober
1990 verscheen.89 Zo schrijft de subsommissie, naar haar voorzitter ook wel
de commissie Vliegenthart genoemd:

'De leidinggevende en uitvoerende taken die kinderrechters hebben met
betrekking tot ondertoezichtstellingen roepen vraagtekens op ten aan-
zien van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid als rechtsprekende
instantie.

De verantwoordelijkheid voor de plaatsing van onder toezicht gestelde min-
derjarigen is nu onduidelijk: wanneer is dit de kinderrechter, de gezinsvoog-
dij-instelling of de gezinsvoogd respectievelijk de contact-persoon?
De subcommissie kinderbescherming beveelt een zodanige wetswijziging aan,
dat de bevoegdheden van de kinderrechter zich beperken tot rechtspraak, en
dat de leiding over de uitvoering van de gezinsvoogdij berust bij de instel-

ling voor gezinsvoogdij.
„90

De subcommissie werd op haar wenken bediend. In zijn nota "Justitiele jeugd-
bescherming: met recht in beweging is de staatssecretaris van Justitie, A.„91

Kosto, van mening:
"Voorts is het samengaan van een rechtsprekende en een uitvoerende
functie in de gerechtelijke organisatie slecht te verenigen met het
uitgangspunt van rechterlijke onpartijdigheid. Dit heeft in toenemende
mate tot kritiek geleid. In conflictsituaties ervaren ouders en kinderen
de kinderrechter en de gezinsvoogd soms als 66n partij, tegenover wel-
ke men zich machteloos voelt. De mogelijkheid van hoger beroep doet
daaraan niet af. In het licht van het EVRM is gewezen op de noodzaak
van rechtspositionele waarborgen met betrekking tot de ondertoezicht-
stelling en de rol van de kinderrechter daarin. Het scheiden van de
rechtsprekende en uitvoerende functie doet recht aan art. 6 EVRM.
Ik bereid een wetsvoorstel voor waarin de beslissing over het uitspre-
ken van een ondertoezichtstelling wordt gescheiden van de verantwoor-

89. TK 1990-1991,21 818, nrs. 1-2. Zie voor kritiek op het rapport bij Viaardinger-

brock, 1991, p. 50 t/m 57.
90.         TK 1990-1991, 21 818, nrs. 1-2, p. 49.
91. Op 19 december 1990 openbaar gemaakt.
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delijkheid voor de uitvoering van de maatregel. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling wordt overgedragen aan
de instellingen voor gezinsvoogdij."92

De nota Kosto heeft veel reakties opgeleverd, waarvan de meeste positief van
aard waren.93 ook de kinderrechters kunnen zich - zij het onder voorwaar-
den   -   vinden   in een overdracht   van de leiding   van de ge7insvoogdi  aan   de
gezinsvoogdij-instellingen, maar wensen de controle te behouden. Mijns
inziens moet ervan worden uitgegaan dat deze beleidsvoornemens tot wetswij-
ziging zullen leiden nu zowel de staatssecretaris als de Tweede Kamer voor-
nemens zijn een einde te maken aan de dubbelfuncties van de kinderrechter.95

2.6. KONKLUSIE

In dit hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op het instituut kinderrechter, zijn
oorsprong functie en taken. Daarbij is in het bijzonder ter sprake gekomen
zijn leidende rol op het terrein van de ondertoezichtstelling, alsmede hetgeen
in de loop der jaren aan kritiek is geleverd op de diverse dubbelfuncties van
de kinderrechter, zoals zijn taken op strafrechtelijk terrein en bij de onder-
toezichtstelling. Met name dankzij de toegenomen belangstelling voor de in-
ternationale grondrechten heeft de positie van de kinderrechter "als spin in
het web van de jeugdbescherming" een nieuwe dimensie gekregen. Zo staat
thans minder de persoon van de rechter'6 ter diskussie en gaat het veel meer
over de vraag of de kinderrechter door zijn diverse taken een voldoende
onpartijdige rechter kan zijn en of zijn werkzaamheden met voldoende rechts-
waarborgen voor de betrokkenen zijn omgeven. Afgaande op de in het jaar
1990 verschenen rapporten van de commissies Gijsbers en Vliegenthart en de
nota van staatssecretaris Kosto zal aan een zuivering van de taken en func-
ties van de kinderrechter niet te ontkomen zijn. En terecht, al dient wel de

92. Nota Justitiele jeugdbescherming: met recht in beweging, 1990, p. 40.
91 Viaardingerbrock, 1991b, p. 120 ev.

94.    Vergctijk Van Teeffelen, 1991, p. 98 t/m 103. De kinderrechters zijn van mening
dat de rechterlijke kontrole binnen het kader van de ondertoezichtstelling op es-
sentiele punten dient te worden gehandhaafd, zowel naar inhoud als naar voortgang
van de hulpverlening. Zou deze rechterlijke kontrok komen te vervallen, dan zou
daarmee de gezinsvoogdij in wezen worden tot voogdij, aldus de kinderrechters (p.
101).

95. Vergelijk ook de brief d.d. 11 april j.1. (kenmerk 124503/91/JR) van staatssecretaris

Kosto aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gencraal.
96.     Zoals de verhitte disc:ussie in het jaar 1921 of de kinderrechter ook cen vrouw mag

zijn (Dock, 1972, p. 61) en dc vraag over welke vaardigheden dc kinderrechter
moct beschikken (commissic Enschedd, 1968; Dock, 1972, p. 202 t/m 207).
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vraag te worden gesteld hoe een juiste competentie-afbakening dient plaats
te vinden tussen kinderrechter, rechtbank en uitvoerende jeugdbeschermings-
instellingen, alsmede op de vraag wat de eigenlijke taak en functie van de
familie- en jeugdrechter dient te zijn. Na een beschrijving van de integratie-
voorstellen om te komen tot een gerecht van eerste aanleg (hoofdstuk 3) en
het overzicht van de familierechtspraak in enkele andere landen (hoofdstuk 4
en 5) zal door mij op deze diskussie worden voortgeborduurd.
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Hoofdstuk 3

INTEGRATIEVOORSTELLEN INZAKE KANTONGERECHT
EN RECHTBANK

3.1. INLEIDING

Vanaf de invoering in 1838 van de nieuwe rechterlijke organisatie zijn voor-
stellen gedaan om te komen tot een vereenvoudiging en verbetering van de

rechtspraak in eerste aanleg. Voor ons onderwerp is het van belang om een
antwoord te vinden op de vraag welke plaats de familie- en jeugdrechtspraak
in de rechterlijke organisatie dient in te nemen. Daartoe wordt in dit hoofd-
stuk bijzondere aandacht besteed aan de vraag of men bij de voorgestelde
herzieningen aandacht heeft geschonken aan de integratie van beide gerechten
(kantonrechter en rechtbank) tot 66n gerecht van eerste aanleg en welke

oplossingen men heeft aangedragen voor de 'oneigenlijke', dat wil zeggen
niet-contentieuze, rechtspraak.
In het navolgende wordt dan ook nader ingegaan op de herzieningsvoorstellen
in de perioden 1838-1900, 1900-1935, 1935-1970 en de periode na 1970, waarbij
de nadruk zal komen te liggen op de bevindingen en aanbevelingen van de
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie.

3.2. INTEGRATIEVOORSTELLEN IN DE PERIODE VAN 1838 - 1900

Reeds direct na de invoering (op 1 oktober 1838) van de kantonrechter in
het Nederlan(is recht werd kritiek geuit op deze bijzondere rechter en werden
voorstellen gedaan om te komen tot een andere Wet op de Rechtelijke Or-
ganisatie en een andere Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering. Zo werd kri-
tisch commentaar gegeven door een zekere v.I. in de rubriek "Mengelwerk'
van het Weekblad van het Regt, waarin deze de volgende kritiek leverde:

"De Wet, de Kantonregters belastende en overbelastende met werkzaam-

heden, welke regtskennis en ondervinding vorderen, en tevens een en
ander niet als vereischten voor de benoeming voorschrijvende, levert de
beschouwing hiervan eene onaangename tegenstrijdigheid op. Of heeft

men dan, de Regtbanken volstrekt van werk willende ontlasten, het
denkbeeld gekoesterd, dat het er niet zoo zeer op aan behoefde te
komen, hoe bij de Kantongeregten, vooral ten platte lande, het recht
zoude bediend worden?
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Voorzeker, kan en mag zoodanig denkbeeld niet verondersteld wor-
den".1

v.I ziet de reden meer op het financiele viak liggen, namelijk in de "ellendige
en onwaardige bezoldiging" van de kantonrechter, vooral buiten de grote
steden. Deze kregen namelijk een tractement  van  f  600, =   tot  f  700, = toege-
wezen, waarbij jaarlijks nog maximaal een bedrag   van   f   150, = op eerlijke
wijze kon worden bijverdiend. Daarbij vroeg hij zich ook af, of de kanton-
rechter wel onafhankelijk kon zijn, wanneer deze iedere vijf jaar moest af-
treden en zijn herbenoeming en dus ook zijn bestaan van de regeling afhing.
Met betrekking tot de familierechtelijke taak van de kantonrechter was v.I.
van mening, dat het zijn van "oppervoogd' van de vrederechter met de komst
van de kantonrechter is afgekalfd tot een machteloze toezichthouder, waar-
door "de voogden dan ook tegenwoordig de handen ruim en vrij hebben en [ j
de belangen van een aantal minderjarigen dagelijks op de vreesselijkste wijze
benadeeld worden, of aan nadeelen blootgesteld zijn'.2
Natuurlijk is er na 1838 naast kritiek op de kantonnale indeling en herinde-
ling3 reden tot lofprijzing op de nieuwe rechterlijke taakverdeling. Zo werd
in de rubriek Mengelwerk een fragment uit een onuitgegeven werk over de
"kanton geregten" geplaatst, waarin de auteur een vergelijking maakt tussen
de werkzaamheden die voor 1838 aan de vrederechter waren opgedragen endie thans bij de kantonrechter berusten. De auteur N. komt hierin tot de
volgende konklusie:

"dan mogen wij gerustelijk de betrekking van den Kanton-regter mede
tellen onder eene der belangrijkste, aan welke voortaan de bedeeling
des regts en het beheer der justitie zal zijn toevertrouwd .4

De Pinto is in een kritisch hoofdartikel in het Weekblad van het Regt van
mening dat men, alvorens over te gaan tot een hervorming van de kantonge-
rechten, eerst het personeel zou moeten hervormen om het "voor zijn nieuwe
roeping geschikt te maken, wat het nu niet is: De Pinto was voor verbetering
van de bezoldiging van de kantonrechter, maar was het op grond van bezuini-
gingsoverwegingen eens met het voorstel om enige kantons onder 6tn rechter
te brengen, welke rechter iedere week zijn vaste zitdag in de verschillende
gemeentes of kantons zou houden. Daarbij zou het volgens De Pinto waar-
schijnlijk noodzakelijk worden om de kantongerechten te ontlasten van een
groot gedeelte der extra-judiciele werkzaamheden. Deze gedachte werd door
hem niet verder uitgewerkt in dit artikels, zodat niet duidelijk is of in zijn

1.          v.I. (waarschijnlijk Van Iersel, PV), WvhR 1 december 1840, nr. 136.
2.             v.I. wordt in W.v.h.R 14 juni 1841, nr. 190 in zijn kritiek bijgevallen door Q.
3.      Zic bijvoorbeeld de kntick van de gemcenteraad van Merkelbeek, die opkwam tegen

de opheffing van het kanton Oirsbeek en de toevoeging tot het kanton Heerlen
(WvhR 13 mei 1841, nr. 181).

4.             N., WvhR 28 juni 1&41, nr. 194.
5.           Dc Pinto, WvhR 18 december 1854, nr. 1600.
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visie deze taken geheel uit de wet moeten verdwijnen dan wel aan een ander

(rechterlijk?) instituut moeten worden toevertrouwd.
De hierbovengenoemde groeiende aandacht voor de plaats van de kantonrech-
ter was mede te danken aan de wetsvoorstellen, die in de jaren 1851 en 1853
werden ingediend en uiteindelijk teidden tot het ontwerp Van der Brugghen,
dat in 1857 werd ingediend.

3.2.1. Het ontwerp Van der Brugghen6

In art. 5 additionele artikelen bij de Grondwet van 1848 werd voorgeschreven,
dat een ontwerp van Wet op 'de nieuwe regterlijke inrigting' moest worden

voorgesteld. Hiertoe werd op 5 januari 1857 door Minister van Justitie Van
der Brugghen het Wetsontwerp "tot regeling van de zamenstelling der regter-
lijke magt en het beleid der justitie' bij de Tweede Kamer ingediend. Dit was
overigens het vierde ontwerp hiertoe; eerdere ontwerpen werden ingediend in
1851, 1853 en 1855. In het eerste ontwerp werd het aantal hoven verminderd
en werd bij de hoven het hoger beroep in burgerlijke en ook in strafzaken
gelegd. De Hoge Raad behield volledig het recht van cassatie. Het tweede
ontwerp kende twee hoven, die als hof van appel zouden fungeren en boven-
dien elf raden van justitie, die de rechtbanken in de provinciehoofdplaatsen
vervingen en die recht zouden spreken als rechtbank van eerste aanleg ener-
zijds en van correctioneel appel anderzijds en misdrijven, waartegen een
hogere straf dan drie jaar bedreigd werd, zouden berechten in het eerste en

hoogste ressort. Het recht van cassatie bleef ook in dit ontwerp onaange-
roerd, al werd wel voorgesteld, dat de Hoge Raad nimmer ten principale recht

zou mogen doen, dan nadat reeds eenmaal een zaak naar hem was verwezen
en die verwijzing een nieuw beroep in cassatie tengevolge had gehad. Het
derde ontwerp hield in, dat de cassatie in burgerlijke zaken voor een groot
deel werd afgeschaft en dat het hoger beroep in burgerlijke zaken bij de
Hoge Raad werd ondergebracht. Ook het middel van cassatie in strafzaken

werd beperkt en de hoven en rechtbanken in de provinciehoofdplaatsen zouden
moeten samensmelten. Geen van deze wetsvoorstellen kon algemene bijval in
de Tweede Kamer verwachten. Het eerste ontwerp werd afgewezen, omdat
daarin het middel van cassatie onveranderd behouden bleef. Voor het tweede

ontwerp kon geen voldoende meerderheid worden gevonden. Het derde ontwerp
werd bestreden, omdat het de cassatie juist durfde aantasten.7

De regering liet het hier niet bij zitten en kwam reeds een jaar later met
het vierde ontwerp, dat - zoals gezegd - werd ingediend door minister Van

6.     Zie voor de moeizame gang (over ruim twintig jaar) van de in deze paragraaf be-
schreven ontwerpen bij Pieterman, 1990, p. 115-113.

7.     Memone van Toelichting bij de Wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en
het beleid der justitic (LXXIV,3, p. 1), Bijlagen Handelingen TK 1856-1857, p. 469.
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der Brugghen. In het vierde ontwerp werd voorgesteld om de cassatie-recht-
spraak bij de Hoge Raad te laten, maar het middel van cassatie niet open te
stellen voor partijen in het rechtsgeding, noch voor andere ambtenaren van
het Openbaar Ministerie dan de procureur-generaal bij de Hoge Raad (art. 80WV). Het cassatiemiddel mocht, volgens de memorie van toelichting, slechts
het belang der Staat dienen. Verder bevatte het voorstel Van der Brugghen de
opheffing van de elf provinciale gerechtshoven, waardoor de rechterlijkemacht zou bestaan uit: kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en de
Hoge Raad. Met betrekking tot de kantonrechter werd een ingrijpende veran-
dering voorgesteld, namelijk om de betrekking van kantonrechter te doen
bekleden door teden van de rechtbank die daartoe bij beurten voor een twee-
tal jaren door de raadkamer van de rechtbank zouden worden aangewezen. Detot kantonrechter aangewezen leden van de rechtbank zouden moeten wonen
in de plaats waar de rechtbank gezeteld is. Hun werkzaamheden dienden zich
- voor zover de dienst het toeliet - over twee, drie of meer kantons uit te
strekken, in welke kantonhoofdplaats de kantonrechter zoveel 'zitdagen' perweek of per maand - at naar gelang de behoefte - zou houden. Om deze zit-
dagen niet al te zeer te vermenigvuldigen, de contentieuze jurisdictie van de
kantonrechter niet te belemmeren en de mogelijkheid te doen bestaan dat de
kantonrechter zijn rechtspraak over verschillende kantons zou kunnen uit-
strekken, werd door Van der Brugghen voorgesteld om een groot deel van devrijwillige jurisdictie aan de kantonrechter te onttrekken en op te dragen aan
hulpkantonrechters. Deze hulpkantonrechters zouden de op dat moment fun-
gerende kantonrechter-plaatsvervangers in zekere mate vervangen en in ieder
kanton gevestigd moeten zijn. Voor hun werkzaamheden zouden zij een vaca-tie-loon mogen berekenen. Hier blijkt echter dat de Memorie van Toelichtingen de voorgestelde bepalingen niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn.Bij de toelichting op art. 13 wordt vermeld dat naar het ontwerp de vrijwil-
lige rechtspraak in de regel van de kantonrechters wordt overgebracht op de
hulpkantonrechters, "zodat de eersten bijna uitsluitend met de contentieuse
rechtspraak belast blijven: Maar volgens art. 58 van het ontwerp, dat deverdeling der werkzaamheden tussen de kantonrechters en hulp-kantonrechters
behelst, blijven in de regel de kantonrechters belast met de benoeming vanvoogden en toeziende voogden, curators en toeziende curators en daarmee
gepaard gaande verrichtingen, met de aanvragen om toestemming tot of de
tussenkomst ter zake van huwelijken, met het verlenen van handlichting en
met de werkzaamheden inzake boedelscheiding.8 De kantonrechter zou voor-
taan als lid der rechtbank een vast salaris ontvangen.Bij dit ingrijpende voorstel hebben diverse overwegingen een rol gespeeld,
zoals het feit "dat met name hunne regtspraak in burgerlijke zaken in velekantons weinig of niets te betekenen heeft". Om dit kwaad te verhelpen is

8.      Zie ook Van Loon, 1857, p. 4 en de kritiek van de Commissie van Rapporteurs in
hun Voorlopig Verslag, Bijlagen bij de Handelingen TK 1856-1857, p. 679.
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het, aldus de minister, noodzakelijk om het personeel der kantonrechters te
verbeteren:

"Die als unicus judex zit en oordeelt, moet een man van ervaring zijn,
van veelzijdige ontwikkeling en bekwaamheid; niet een pas beginnend
jong mensch, of een door het plattelands-leven en wetenschappelijken
stilstand en achteruitgang dagelijks meer voor zijn gewigtig ambt onge-
schikt wordend rechter".9

De minister zag dan ook weinig in een ineensmelting van sommige kantons of
in de uitbreiding van het rechtsgebied van sommige kantonrechters, omdat
zijns inziens meer nodig was om de problematiek rond de kantonrechter te
verhelpen, namelijk:

"dat de met het kantonreglersambt bekleede personen, door hunne ves-
tiging in de hoofdplaats van het arrondissement, door omgang met
ambtgenooten en daaruit ontstaande wrijving van gedachten en betame-
lijken naijver in pligtsbetrachting en wetenschappelijke ontwikkeling,
door de gelegenheid eindelijk om als regter tot de kennisneming te
worden geroepen ook van andere zaken dan die uitsluitend tot de be-
voegdheid der kantonregters behooren, op den duur zich oefenen, be-
kwamen en toenemen in regtskennis en geschiktheid. Op die wijze kan
de unicus judex worden wat hij zijn moet en zal hij naar behooren zijn
gewigtige betrekking kunnen vervullen [ ]'.10

Bij een dergelijke visie op het rechtersambt ten plattelande moeten wij na-
tuurlijk niet vergeten, dat in die tijd de afstand tussen platteland en stad-
zowel relatief als absoluut - veel groter was dan thans het geval is, maar
mijns inziens schuilt in dit citaat ook een zekere overschatting van het ni-
veau van (de rechter in) de arrondissementsrechtbank in die tijd.
De op 26 februari 1857 door de Tweede Kamer benoemde rapporteursll had-
den ernstige kritiek op het ingediende wetsontwerp. Met betrekking tot de
voorgestelde regeling inzake het kantongerecht verenigde men zich weliswaar
met de wens dat de kantonrechter als unicus judex een man van ervaring, van
veelzijdige ontwikkeling en bekwaamheid moest zijn, maar men vond dat dit
doel langs een andere weg bereikt zou moeten worden dan in de onderhavige
regeling. Zo had men onder andere kritiek op het feit dat de kantonrechter
niet meer 'in loco' zou zijn en door de tweejaarlijkse wisseling de ingezeten-
en van het kanton niet meer zou kennen.12 Daarbij zou een zeer nuttige zijde
van de werkkring van de kantonrechter, namelijk zijn vredestichtende taak,
verloren gaan, aldus de commissie van rapporteurs. Bovendien zo meende men,
zouden vele rechters het kantonrechtersambt als een lastige taak beschouwen,

9.           Memone van Toelichting, Bijlagen Handelingen TK 1856-1857, p. 472.
10.      Ibid, p. 472.

11. De heren Gevers Deynoot, Godefroi, Strens, Dullert en Sander.

12.         Zie Fles 1857, p. 2-4.
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die men na twee jaar uitdienen niet (vrijwillig) zou willen voortzetten.13
In de Memorie van Beantwoording van het Verslag der Commissie van Rap-
porteurs wordt melding gemaakt van een groot aantal veranderingen. De rege-
ring betreurde het overigens zeer, dat haar voorstellen omtrent de kantonge-
rechten zo weinig bijval vonden, zoals moge blijken uit de volgende passage:

"Men wil als regter een persoon, die zich alleen met de rechtspraak
bezig houdt, men wil dien in de nabijheid der ingezetenen, die zijne
tusschenkomst nodig hebben; men wil degelijke en bekwame mannen. En
om die te krijgen moet men ze redelijk bezoldigen; - om hen degelijk
en bekwaam te houden hun veel werk geven. [ ]. Nog meent de Rege-
ring, dat het door haar voorgestelde, het best dit doel zou doen berei-
ken, aan de minste bezwaren is onderworpen. De verwezenlijking van
het oorspronkelijk denkbeeld, den juge de paix, den bonus pater fami-
lias, die onder zijne medeburgeren minder rechtspraak uitoefent, dan
gemoedelijke tusschenspraak, om geschillen bij te leggen, is van den
beginne af slechts bij uitzondering mogelijk geweest, omdat zij te zeer
afhankelijk was van allerlei persoonlijke voorwaarden, die men
schaarsch vereenigd vindt. Daarenboven is dat denkbeeld van lieverlede,
en vooral in de laatste tijden, schier te loor gegaan, onder de uitbrei-
ding die men aan de regtsmacht van den voormaligen juge de paix ge-
geven heeft. Hij is meer en meer regter geworden, in den vollen zin
des woords, belast met eene regtspraak die, beide in burgerlijke en
strafzaken, geene mindere moeijelijkheden aanbiedt, dan die der hooger
geplaatste collegien .. 14

Hoewel de regering aan dit denkbeeld gevolgen wilde geven en de kantonrech-
ter niet als 'een ondergeschikte magistraatspersoon' wenste te zien, ging zij
mee in de naar voren gebrachte bezwaren en waagde zij een nieuwe poging
om het gestelde doel te kunnen bereiken. Zij stelde daarom voor om de kan-
tons weliswaar te doen samensmelten, maar op zo'n grote schaal, dat de op
dat moment bestaande 150 kantons tot de helft werden teruggebracht. Om de
ingezetenen niet te veel tot reizen te verplichten zou de kantonrechter zijn
terechtzittingen - waar nodig - kunnen doen houden op meerdere plaatsen van
het kanton (art. 22 nieuw WV). Ook zou de kantonrechter geen lid meer wor-
den van de rechtbank. Wel nieuw in het voorstel was de mogelijkheid om de
kantonrechter in de hoofdplaats van het arrondissement bij de berechting van
zware misdrijven te kunnen inzetten tot aanvulling van het personeel van de
rechtbank (art. 80 nieuw WV).
De rechter-plaatsvervangers bij de kantongerechten zouden niet de graad van
meester in de rechten verkregen moeten hebben (art. 11 j° art. 15 nieuw WV).
De kantonrechter zou een salaris gaan krijgen dat gelijk zou zijn aan dat van
de leden der rechtbank (staat A, wetsvoorstel) en hij zou - evenals de kan-

13.          Billagen bij de Handelingen TK 1856-1857, p. 678 ev.
14. Bijlagen bij de Handelingen TK 1856-1857, p. 1179.
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tonrechter-plaatsvervanger - geen emolumenten meer genieten. Ook de onder-
scheiden taak van kantonrechter en kantonrechter-plaatsvervanger in het
familierecht werd in het gewijzigd ontwerp van wet niet opgenomen.
Naar aanleiding van het gewijzigd ontwerp van Wet op de Zamenstelling der
Regterlijke Magt en het beleid der Justitie oordeelde de Commissie van Rap-
porteurs op 14 juli 1857, dat een nieuwe behandeling in de afdelingen nood-
zakelijk was. Het wetsontwerp is echter "een plotselinge dood gestorven" door
een missive van 28 februari 1858 waarin minister Van der Brugghen aan de
voorzitter van de Tweede Kamer meedeelde, dat het onderhavige wetsontwerp
werd ingetrokken in verband met het (verzoek tot) aftreden van de minister
van Justitie. Pieterman ziet - naast het gegeven van gebrekkige overeenstem-
ming op juridische hoofdpunten - als voornaamste reden voor het mislukken
van de vele wetsontwerpen 'de veelvuldige en elkaar snel opvolgende rege-

.15
ringswisselingen in de periode na 1848.

3.2.2. De preadviezen van de Nederiandsche Juristenvereniging in 1872

Op een in 1872 gehouden studiedag/vergadering van de Nederlandsche Juris-
ten-Vereniging werd gesproken over het onderwerp: "De wenschelijkheid om
de jurisdictio voluntaria voor zover die nog aan de arrondissements-rechtbank
is opgedragen, over te brengen op de kantonrechters. Men wenscht daarbij ter
sprake gebracht te zien het denkbeeld, om den kantonrechter de jurisdictio
voluntaria te doen uitoefenen met bijzitters, al of niet rechtsgeleerden, en de
vraag hoe zoodanige bijzitters te doen kiezen of verwilzen'. Over deze vraag
werd door de vergadering gedelibereerd naar aanleiding van pre-adviezen van
mr. J.B.L. Wentholt en mr. J. Fresemann Vittor.
Wentholt konstateerde dat het aan algemene regels op het terrein van de
vrijwillige rechtspraak ontbrak en dat de wetgever derhalve steeds verplicht
was, om bij het noemen van bepaalde wettelijke voorzieningen ook de ge-
eigende rechter aan te wijzen.16 Zijns inziens valt geen vaste "norma dea-
dendi" aan te wijzen, "waarom bij de opdragt van vrijwillige regtsmagt in het
eene geval de kantonregter, in het andere de Arrondissements-Regtbank be-
slist" en vanuit deze konklusie kwam Wentholt tot de mening dat het "ratio-
neel zou wezen vrijwillige regtspraak in haar geheel door dezelfde regterlijke
autoriteit te doen uitoefenen in plaats van die over meerdere te verdeelen .. 17

Wentholt vond de kantonrechter hiervoor de meest geschikte figuur en wel om
meerdere redenen:
-    de kantonrechter is gemakkelijk toegankelijk, omdat de zaak ook mon-

deling kan worden ingebracht of verduidelijkt (p. 38);

15.        Pieterman, 1990, p. 106.

16.         Wentholt, 1872, p. 34-35.
17.      Ibid, p. 37.
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-     het feit dat de kantonrechter zo dicht mogelijk in de nabijheid van de
belanghebbende woont (p. 39);

-         de bijstand van een procureur bij de kantonrechter niet verplicht is;
-           de persoonlijke verschijning van betrokkene voor de rechter.
Kortom, Wentholt is duidelijk voorstander van het overbrengen van de niet-contentieuze rechtspraak van de rechtbank naar het kantongerecht, maar komtnauwelijks tot een serieuze afweging van de voor- en nadelen hiervan. Voor
wat betreft de vraag of de kantonrechter deze zaak met of zonder bijzitters,al of niet rechtsgeleerden, moet uitoefenen, komt Wentholt tot de konklusie,dat hem "het denkbeeld om bijzitters aan den kantonregter toe te voegen niettoelacht .. 18

Zijn laatste konklusie luidt:
"Bij mij staat de overtuiging vast, dat de wetgever het best voor de
belangen der justiciabelen zorgt, wanneer hij, ook door het vaststellen
eener niet karige bezoldiging van de kantonregters, den uitvoerende
magt de gelegenheid geeft, steeds mannen tot die betrekking te benoe-
men, die aan bekwaamheid en eerlijkheid veeljarige ervaring paren.Dezen toch acht ik alleszins in staat, om met de middelen, die hun ten
dienste staan, alleen de jurisdictio voluntaria uit te oefenen".19

De tweede pre-adviseur, Fresemann Vietor, komt eveneens tot de konklusie
dat het wenselijk is de voorzieningen, in het belang van personae miserabiles
door de wet voorgeschreven, te brengen tot de competentie van de kanton-
rechter.20 Fresemann Vittor meent, dat bij een herziening van de wetgeving,
aan het staatsgezag meer invloed moet worden toegekend, en dat "het denk-
beeld van een Ober-Vormundschaft van den staat practisch meer ontwikkeld
moet worden'.21 De kantonrechter moet geen rechtsgeschil beslissen, maaroordelen "over de meer of mindere doelmatigheid, over het al of niet voor-
deelige van zekere handelingen en bij dat oordeel is hij door niets gebonden:
Zijn werkkring is dus geheel verschillend van de rechterlijke arbeid en juistdaarom vindt Fresemann Vietor het wenselijker om de arrondissementsrecht-
bank van dit gedeelte van haar taak te ontlasten.22 Verder is bij een oordeel
dat het hier geen rechtsgeschil betreft, maar vooral gaat om een (rechterlij-
ke) belangenafweging zijns in7iens van belang, dat het daarbij minder op
rechtskennis dan wel op locale kennis aankomt.
Volgens Fresemann Vietor heeft de kantonrechter deze kennis in huis en hijvertolkt het gevoelen "dat bij de rechtbank steeds in de oogen van het pu-bliek de rechter praedomineert, tenvijl de kantonrechter veelal als de raads-

18. Ibid, p. 44. De bezwaren hiertegen werkt hij (kort) uit op de p. 4243.
19. Ibid, p. 44.

20. Fresemann Vietor, 1872, p. 45.

21. Ibid, p. 46.

22.          Ibid, p. 47.
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man wordt beschouwd:23 Ook het reeds door Wentholt genoemde punt dat
het verhoor bij de kantonrechter eerder een verhoor van de daadwerkelijk
betrokkenen dan van hun gemachtigden/procureurs (zoals bij de rechtbank) zal
zijn, wordt door Fresemann Viator genoemd.24 Tenslotte noemt hij nog als
argument  - voor het belasten van de kantonrechter met de vrijwillige recht-
spraak - dat daarmee minder omhaal en kosten zullen zijn gemoeid, met name
omdat deze kosten enerzijds voor een deel ten laste komen van de personae
miserabiles, in wier belang de maatregel genomen wordt en omdat anderzijds
juist die kosten dikwijls aanleiding gaven om deze - noodzakelijk geachte-
maatregelen te ontduiken. 5 Anders dan Wentholt ziet Fresemann Victor wel
voordelen in het denkbeeld van bijzitters, omdat zijns inziens de noodzake-

lijke kennis van locale toestanden en personen bij de unicus judex zal ont-
breken:

"Daarin nu kan de medewerking van assessoren, door langdurige inwo-
ning geheel vertrouwd met de histoire intime van menig huisgezin, hem
en dus ook den personae miserabiles van onberekenbaar nut zijn. Het
prestige van den rechter qua talis lijdt er niet onder, wanneer hij in
zaken, waarbij het geen rechtskwestie maar de waardering van gronden
van utiliteit, van belangen geldt, overstemd wordt door mannen, die
geacht kunnen worden door hunne positie beter in staat te zijn met
kennis van zaken de ware toedracht te doorgronden. Integendeel, het is
mogelijk dat door hunne medewerking wordt voorkomen dat de kanton-
rechter 'qui sous ce rapport, est magistrat de l'ordre administratif, et

..

non de l'ordre judiciaire', dit zljn dualisme vergetende de streng juri-
dieke beginselen in toepassing tracht te brengen, waar niet het recht
maar het belang der personae miserabiles de schaal moet doen over-
slaan".26

Het beeld dat Fresemann Vittor van de assessor hier voor ons oproept doet
wel heel positief aan, maar wij moeten daarbij niet vergeten, dat deze passage
ruim 100 jaar geleden geschreven werd. Voor het assessorschap vond hij
rechtsgeleerdheid "volstrekt geen vereischte". Een vereiste was veeleer de
locale kennis en daarom was Fresemann Vittor voorstander van assessoren die
ingezetenen van het kanton zouden zijn en uit verschillende gemeenten af-
komstig moesten zijn. Vier of zes assessoren zouden zijns inziens voldoende
zijn, opdat stee(is twee van hen met de kantonrechter zouden kunnen samen-
werken. Hij achtte een benoeming van de assessor door de koning voor een

23.          Ibid, p. 49.
24.     Ibid, p. 51.

25.      Ibid, p. 52-53.

26. Ibid, p. 54.
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tijdvak van vijf jaren het meest wenselijk.27 Zijn
rooskleuri 

voorstelling
van het bijzitterschap heeft de NJV echter niet kunnen overtuigen.
Op de door Wentholt en Fresemann Vietor ingebrachte pre-adviezen werd -
blijkens het verslag van de op 24 23 en 24 augustus 1872 gehouden NJV-
vergadering - door niemand het woord verlangd, waarna stemming volgde over
de vraagpunten. De volgende besluiten werden genomen inzake de jurisdictio
voluntaria:
"1° Het is wenschelijk, het verleenen der rechterlijke machtigingen, die ou-
ders, voogden, curators, bewindvoerders of gehuwde vrouwen volgens de wet
in vele gevallen behoeven, aan den kantonrechter op te dragen (slechts 1 lid
van de 69 aanwezigen stemde tegen, PV).
2° Het is niet wenschelijk hem op het verzoek om zoodanige machtiging te
doen beschikken met bijzitters, die geene rechtsgeleerden behoeven te zijn (3
leden waren v66r invoering van het assessorschap, PV)".

12.1 Nog meer kritiek op het instituut kantongerecht

In het in § 1.6 reeds genoemde boekje van de hand van Van Zinnicq
Bergmann uit 1874 werd in een humoristisch en gloedvol betoog de vloer
aangeveegd met het instituut kantonrechter. Het geschrift is "eerbiedig29

opgedragen aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal" en bedoeld als een
reaktie en felle kritiek op het wetsvoorstel "tot overbrenging van enkele
bevoegdheden der Arrondissementsregtbanken bij de Kantonregters". Van
Zinnicq Bergmann ging hierin vooral in op de familierechtelijke taak van de
kantonrechter. Zo was hij van mening dat een familiezaak Mzelfs wanneer er
slechts sprake was van beheer" niet aan het arbitrium van de alleensprekende
rechter mocht worden overgelaten.30 Hij was van mening dat "De uitbreiding
van de rechtsmagt der kantonregters verraadt blijkbaar den toeleg, om onze
regtsinstellingen te ondermijnen, ten einde ze van zelf te doen instorten,

. 31omdat de organisatie-Kaleidoskoop geen nieuw beeld meer biedt .   Zijn kon-
klusie was, dat de kantonrechters afgeschaft moesten worden en dat al hun
rechterlijke bemoeienissen bij de arrondissementsrechtbank moesten worden
overgebrach,32, omdat "wanneer bij dit alles de Collegiale Regtspraak, de

27. Ibid, p. 55.

28.   Misschicn had cen rechtsvergelijkende blik bij onze zuiderburen Freseman Vietor
tot andere gedachten geleid, omdat daar veel kritiek bestond op het assessorschap
(zie hoofdstuk 4).

29. De uitbreiding van de Regtsmagt der kantonregters, in zaken buiten geding, 1874.

De auteur was raadsheer en lid van de Tweedc Kamer.
30. Van Zinnicq Bergmann, 1874, p. 27.
31. Ibid, p. 78.

32.         Ibid, p. 2.
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grootste zegepraal der beschaving op de barbaarschheid, van haren zetel zal
zijn gerukt, en vervangen door de regtsmagt van den allttn regtsprekenden
Regter, zal willekeur het regt verdringen en de vraag hare oplossing nabij
··  .33

ZlJn .
In een bijdrage tot de diskussie over de herziening van de rechterlijke orga-
nisatie van een commissie uit de kring van kantonrechters wordt niet voor
niets geschreven, dat Van Zinnicq Bergmann daarmee "een banvloek heeft
geslingerd:34

3.3. DE PERIODE VAN 1900 - 1935

3.3.1. De commissie Bosch en de commissie Welter

In verband met nieuwe noodzakelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven
werden binnen tien jaar (1922 en 1931) twee commissies geinstalleerd om de
overheidsuitgaven onder de loep te nemen.
In het jaar 1922 werd door de Minister van Justitie de Commissie Bezuiniging
Rechterlijke macht ingesteld, naar haar voorzitter A. Bosch, de commissie
Bosch genoemd. Deze commissie bracht op 4 januari 1923 haar rapport uit.35
De commissie was van mening dat in de argumenten om de kleine kanton-
gerechten, met name op het platteland, te handhaven veel overdrijving en
miskenning der werkelijkheid schuil ging. De aangevoerde argumenten waren
dat de kantonrechter, aan alle justitiabelen min of meer van nabij bekend,
verondersteld werd alle vertrouwen te genieten en alter vraagbaak te zijn:
door zijn nauwkeurige kennis van personen en zaken zou hij in staat zijn met
nagenoeg onfeilbare juistheid tussen en over zijn justitiabelen recht te spre-
ken en voor zover het geschillen betreft die niet te zijner competentie staan,
zou hij door zijn raadgevingen procedures weten te voorkomen. De commissie
meende dat er inderdaad "zeer enkele kantonrechters zijn geweest, en wellicht
nog zijn, die, [ ] aan de bovenomschreven positie kan doen denken, maar dat
veel talrijker zijn de voorbeelden van kantonrechters, die zonder werk van
beteekenis in eene min of meer afgelegen omgeving geplaatst, hun contact met
de wereld daarbuiten verloren en geleidelijk - niet het minst door gebrek aan
stimuleerende arbeid - tot een lager peil daalden:36 De commissie stelde
derhalve voor om 50 (van de 101) kantongerechten op te heffen (op te leve-
ren  bezuiniging:     ca. fl. 324.000, =)  en het aantal rechtbanken te beperken  tot

33.        Ibid, p. 1
34. Bijdrage Kring van Kantonrechters, 1973, p. 12
35. Het advies van de commissie Bosch is als bijlage I opgenomen in het rapport van

de commissic Welter (1932). Zie de p. 165-171. Aardig, maar niet meer dan dat, is
het voorbeeld op p.  171 over de ingewikkelde rechtsgang om n. 3, = boete te  innen.

36. Rapport commissic Welter, p. 166. Zie ook Fockema, 1916, p. 5.
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18  (in  plaats  van 23), hetgeen een bezuiniging van ongeveer fl. 154.000, =   7'OU
opleveren. Bij het ontwerpen van een nieuwe kantonnale indeling heeft de
commissie in het bijzonder acht geslagen op de navolgende omstandigheden:
a) territoriale omvang;
b) omvang der werkzaamheden;
c) administratieve indelingen;
d) keuze der standplaats;
e) middelen van vervoer;
f) opeenhoping van zaken in sommige centra.37

Bij deze kantonnale indeling speelde mee, dat
"de openbare middelen van vervoer te water en te land, laatstelijk door
bet invoeren van motorbussen, aanzienlijk zijn toegenomen en verbe-
terd, terwijl het wegennet in ons land thans zoodanig is, dat welhaast
elke plaats, hoe afgelegen ook, makkelijk bereikbaar is, wat ook het
thans bestaande zoo algemeene gebruik der fiets, mogelijk heeft ge-
maakt".38

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Bosch stelde de regering de
nodige maatregelen voor, waaronder de opheffing van twee rechtbanken (in
Heerenveen en Zierikzee) en het niet benoemen van kantonrechters bij vaca-
tures en het opdragen der werkzaamheden aan andere zittende ambtsdra-
gers. 9 Dit lokte natuurlijk kritiek uit.
Zo meende Nijgh dat de oude regeling van de rechterlijke organisatie op
andere wijze moest worden opgefrist, hetgeen hij zich als volgt voorstelde: De
titel van kantonrechter moest worden afgeschaft, deze ambtsdragers zouden
voortaan rechter-waarnemend kantonrechter moeten heten en zij zouden deel
moeten uitmaken van de rechtbank van het arrondissement, waarin het kanton
is gelegen. Als rechter-plaatsvervangend kantonrechter zouden de jongst be-
noemde rechters moeten optreden in een aantal, dat gelijkstond aan het aantal
kantons, waarin het arrondissement was verdeeld. Deze rechters zouden voor
telkens vijf jaar bij de kantons worden gedetacheerd. Behalve met de werk-
zaamheden die destijds aan de kantonrechter waren opgedragen, wilde Nijgh
hen tevens belasten met de instructie in alle civiele- en strafzaken in hun
kanton, waarin zij tevens de enkelvoudige kamer zouden vormen.40

37.
Ibid, p. 167.

38.        Ibid, p. 166.
39. Wet van 22 juni 1923, S. 277.

40. Nijgh, 1928, p. 4 en 1932, p. 4 Zie ook Schalkwijk, 1932, p. 4, die berichtte dat in

1919 op Cura(ao en de overige 5 Antilliaanse cilanden een soortgelijke regeling is
ingevocrd. De kantongerechten op de Antillen zijn toen niet opgeheven. De waar-
neming van het kantonrechtersambt werd opgedragen aan de leden van het Hof van
Justitie in Willemstad, dat volledig competent was in rechtbankzaken. De leiding
van het geding werd bij civiele zaken in handen gelegd van de rechter; tevens
werd het geding vooral mondeling gevocrd. Een zelfde vorm van rechterlijke or-
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Onder hevige druk van onder andere de Tweede Kamer werden de bezuini-
gingsvoorstellen ingetrokken, maar mede op grond van de economische crisis
van En na 1929 werden nieuwe bezuinigingen noodzakelijk geacht. Bij Konink-
lijk Besluit van 26 oktober 1931 (nr. 21), werd een Staatscommissie voor de
verlaging van de rijksuitgaven ingesteld (de commissie Welter), welke tot taak
kreeg: 'binnen zoo kort mogelijken termijn aan Ons zoodanige voorstellen te
doen als in verband met de noodzakelijkheid van een blijvende en aanzienlijke
verlaging van het peil der Rijksuitgaven dienstig zullen zijn". 1 De commissie
Welter deed op een groot aantal terreinen ingrijpende bezuingingsvoorstellen.
In dit kader is van belang dat als bezuiniging op de rechterlijke macht werd
voorgesteld om het aantal kantongerechten met vijftig te verminderen (evenals
de commissie Bosch had geadviseerd), alsmede een zestal rechtbanken der
tweede klasse op te heffen, het aantal kantongerechtsparketten in te krimpen
en een vereenvoudiging te brengen in zake het uitbrengen van exploten en
door het inkrimpen van de deurwaardersorganisatie. Verder zouden de
(staats)inkomsten kunnen worden verhoogd door een beperking van de moge-
lijkheid om kosteloos te procederen en te rekestreren, door de in het straf-
proces veroordeelde partij te verwijzen in de kosten van het geding, alsmede
door de invoering van invorderingskosten bij boetebetaling.42
De in het rapport van de Staatscommissie voor de verlaging van de Rijksuit-
gaven (het rapport Welter) gedane bezuinigingsvoorstellen en de in oktober
1932 door de minister van Justitie Donner ingediende wetsvoorstellen van
ongeveer gelijke strekking (opheffing van 7 rechtbanken en 48 kantongerech-
ten) leidden tot hevige kritiek, waarop hierna - in het kort en voorzover
relevant - wordt ingegaan.

3.32. Real<ties van Judell

In een reaktie op het rapport van de Staatscommissie werd door Judell in
1932 een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het advies tot opheffing

ganisatic bestaat in Suriname.
41. De commissie Welter werd op 4 november 1931 namens de minister van Staat en de

minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, tevens voorzitter van de Raad
van Ministers, geinstallecrd. Zie rapport-Welter, 1932, p. 6

42. Rapport-commissie Welter, 1932, p. 129-140. Het nog drastischer snocien in het

aantal rechtbanken dan de commissie Bosch reeds had voorgesteld, werd gemoti-
vcerd door de instelling van de unicus judex voor straf- en voor kinderzaken,
welke de arbeid van de rechtbanken belangrijk heeft verlicht (p. 133). Zie voor
kritiek op het rapport van de commissie Welter ook bij De Bie, 1932, p. 510-518
en 537-647, Cleveringa, 1932, p. 519 ev. en Van Oven, 1932, p. 601 ev., alsmede

Hartzfeld, 1932, p 714-716.
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van zes arrondissementsrechtbanken en vijftig kantongerechten. 3 Judell geeft
het alternatief om twee doelen te bereiken, namelijk En bezuiniging 6n ver-
betering van de gerechtelijke procedure. Zo ontvouwt hij de gedachte om als
uitgangspunt de alleensprekende rechter te nemen, die belast is met het ken-
nisnemen van rechtsvorderingen in eerste aanleg, zowel van civiele als straf-
rechtelijke aard. Het adagium voor de rechtspraak zou zijns inziens moeten
zijn: eenvoudig snel en goedkoop recht. 4 Daartoe zou zijn vereist dat:
a. beide partijen voor de eerste maal in persoon voor de rechter moeten

verschijnen (zonder dat een verzoening beproefd wordt);
b.    door de rechter meer tijd besteed wordt aan het horen van beide par-

tij en;

c.        de lijdelijkheid van de rechter wordt opgeheven;
d.        de werkomstandigheden van de rechter worden verbeterd.
Gecompliceerde of belangrijke gevallen dienen, volgens Judell, te kunnen wor-
den verwezen naar het "Arrondissementsgerecht", welk college zou moeten zijn
samengesteld uit de drie alleensprekende rechters. Deze verwijzing zou zonder
bijzondere formaliteiten moeten kunnen geschieden en wel bij uitsluiting door
de unus judex. 'Ook de zaken die door de unus judex zijn afgedaan en waar-
van 66n der beide partijen in hoger beroep wenst te gaan, dienen door het
Arrondissements-gerecht te worden behandeld", aldus Judell. Bij de behande-
ling van zaken in hoger beroep dient te worden bepaald, dat de unus judex
tegen wiens vonnis hoger beroep is ingesteld, geen zitting in het Arrondisse-
ments-gerecht heeft. Deze zou in burgerlijke zaken moeten worden vervangen
door de vierde rechter in het arrondissement tot wiens taak tevens behoort
de vervulling van het ambt van Kinderrechter en van permanent Rechter van
Instructie. Hij is voorts vice-president van het Arrondissements-gerecht en
zou als zodanig de hoofdplaats van het arrondissement tot standplaats heb-
ben.  In de visie van Judell zou het Gerechtshof nog slechts appel-rechter
zijn in die zaken, welke door de alleensprekende rechter van het Arrondisse-
ments-gerecht werden verwezen, alsmede in die zaken, die door deze laatste
in eerste instantie werden berecht. Hoewel Judell dit niet expliciet noemt,
volgt uit de door hem genoemde voorbeelden, dat het kantongerecht vervalt,
maar tevens dat de alleensprekende rechter de titel van kantonrechter of
districtsrechter zou verkrijgen. De berechting van judiciele en extra-judicitle
zaken komt bij de drie alleensprekende rechters te berusten. De kinderrechter
zou zijn eigen taak behouden. 6 De kantongerechtsgriffies zouden kunnen
worden opgeheven, omdat hun werkzaamheden gecentraliseerd kunnen worden
in 66n arrondissementsgriffie, zetelende in de hoofdplaats van het arrondisse-
ment, aldus Judell. Tot een scherpe verfijning van deze ideeifn tot rechterlijke

43. Judell, 1932.

44.     Ibid, p. 16.

45. Ibid, p. 19 en 20.

46.         Ibid, p. 22 en 23.
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(re)organisatie kwam Judell naar mijn mening niet. Het is gebleven bij een
globale schets van een herziening van het procesrecht en in het bijzonder van
de rechterlijke organisatie.
In een eveneens in 1932 verschenen artikel schrijft Judell, dat in de proce-
dure voor de kantonrechter veel zou moeten worden verbeterd, opdat de in
opzet eenvoudige, korte, snelle en weinig kostbare procedure daadwerkelijk de
beoogde procedure zou worden. Dit is zijns inziens realiseerbaar, wanneer:
1. beide partijen de eerste maal in persoon moeten verschijnen;
2.   een zodanige uitbreiding van het aantal zittingsdagen plaats vindt, dat

het de kantonrechter mogelijk zal zijn partijen in haar eis en verdedi-
ging uitvoerig mondeling te horen en indien mogelijk daarna uitspraak
te doen;

3.   het recht wordt vastgelegd, dat het de kantonrechter mogelijk wordt
gemaakt, om in de gang van zaken in te grijpen, zoveel zulks tot het
verkrijgen van een spoedige afwikkeling en een bevredigende oplossing
nodig zal blijken te zijn.

Daarnaast voerde Judell nog een aantal aanbevelingen aan tot wijziging van
minder noodzakelijke en formele aard, waarbij hij suggereerde, dat wanneer
aan al zijn wensen/voorstellen tegemoet werd gekomen, de eerste stap zou
zijn gezet op de weg tot de (zijns inziens) noodzakelijke uitbreiding van de
kantonnale rechtspraak.47

3.3.3. Reaktie van Scholten

Mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Welter werden op
verzoek van de redactie van het Nederlandsch Juristenblad door Scholten zijn
gedachten ontvouwd over een herziening van de rechterlijke organisatie.48
Volgens Scholten hoort daarbij van drie beginselen te worden uitgegaan:
I.        Vervanging der geleding der rechtspraak in vieren door 66n in drietn;
II.       Vereniging van centralisatie en decentralisatie;
III.      Afschaffing van het overbodige.
In het kader van ons onderwerp zijn met name Scholtens onder sub I en sub
II genoemde ideeen van belang. Zo stelde hij voor om - anders dan de com-
missie Welter deed - Alle kantongerechten op te heffen. De rechtbank zou dan
recht spreken in eerste instantie, waarbij onderscheiden moest worden in unus
en collegiale rechtspraak. De eenvoudige zaken dienen in eerste instantie door
de enketvoudige kamer te worden afgedaan (zoals ook in het strafrecht ge-
bruikelijk was en is), waarbij tot diens competentie zou behoren:
a.       alles wat tot dan toe kantonrechtspraak was;
b. alimentaties;

47. Judell, 1932a, p. 376-388.

48. Scholten, 1932, p. 553-557.
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c.        echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed;
d. paterniteitsacties;
e.       beschikkingen op rekesten;
g. verstekzaken.
Voor wat betreft de bij het college van de rechtbank aangebrachte zaken zou
de president de verplichting moeten hebben om na wisseling der stukken te
bepaten of de zaak door de kamer dan wel door de alleensprekende rechter
zal worden berecht, aldus Scholten.49 Zijns inziens zou hoger beroep moeten
worden toegelaten in alle zaken (uitgezonderd bagatelzaken beneden de vijftig
gulden). Het hof dient met drie raadsheren recht te spreken en voor wat
betreft de famUierechtspraak in eerste aanleg, merkt Scholten op, dat deze
geheel bij de enkelvoudige kamer van de rechtbank moet komen te liggen,
waarbij geen onderscheid zou mogen bestaan naar het soort verzoek of ge-
schil, noch de ingewikkeldheid van de zaak een rol zou mogen spelen. Voor-
uitlopend op het laatste hoofdstuk wil ik hier opmerken dat bij dit voorstel
van Scholten als bezwaar kan worden aangevoerd, dat in zaken die voor be-
trokkene van groot belang zijn (ontheffing of ontzetting der ouders bijvoor-
beeld) niet aan het rechtsgevoel van de justitiabele wordt voldaan. Een moge-
lijkheid om bij de meervoudige kamer bezwaar aan te tekenen tegen behande-
ling door een unicus judex of de mogelijkheid om ineens de zaak aan de
meervoudige kamer voor te leggen ligt dan voor de hand. Met de door
Scholten ontvouwde gedachten over centralisatie en decentralisatie kan ik het
geheel eens zijn. De door Scholten genoemde voordelen van centralisatie zijn:
"dat iedere alleensprekende rechter ook lid is van het college, daardoor om-
gang heeft met ambtgenoten, op zijn beurt in de kamer zit en dus van zijn
collega's leert, tenslotte dat men steeds reservekrachten heeft:50 Deze cen-
tralisatie moet dan wel gepaard gaan met decentralisatie, dat wil zeggen dat
de rechter dient te gaan naar de plaats waar de zaak thuis hoort, aldus
Scholten, omdat men het publiek niet moet dwingen naar veraf gelegen
rechtscolleges te trekken. Indien de alleensprekende rechter op vaste tijden
(bijvoorbeeld eens of meermalen in de week of maand) in de (huidige) kanton-
hoofdplaatsen zittingen en verhoren houdt, wordt aan het gerechtvaardigde

49. Overigens lijkt mij dit - bij de huidige drukke werkzaamheden van de (vice-)presi-
dent op het terrein van het management en de kort geding procedures - thans een
overbodige luxc. Indien iedere civick zaak bij de enketvoudige kamer wordt inge-
diend, dan zal deze rechter naar mijn mening zelf moeten kunnen bepalen of de
zaak door hem alleen kan worden afgedaan of dat behandeling door de meetvoudige
kamer  - in verband met de ingewikkeldhcid der zaak - gewenst is. Menen partijen
desondanks toch dat hun zaak door de meervoudige kamer dient te worden behan-
deld, dan zullen zij daartoe een verzoek aan de meervoudige kamer mocten kunnen
richten.

50. Ibid, p. 555.

90



belang van de justitiabele om dichtbij huis goede rechtspraak te verkrijgen
voldaan.51

Tenslotte stelde Scholten voor om al wat overbodig is te doen vervallen,
waarbij hij in het bijzonder op het oog had de aanwezigheid van het Open-
baar Ministerie op de burgerlijke zitting en de konklusies van het Openbaar
Ministerie in burgerlijke zaken. Dit onderwerp kan hier verder buiten be-
schouwing blijven.
De minister van Justitie, Donner, vond de ideean van Scholten veel te ver
gaan. In het bijzonder diens suggestie om alle kantongerechten op te heffen
viel bij de minister niet in goede aarde, omdat dit kardinaal zou breken "met
het beginsel dat voor 'bagatel'-zaken een afzonderlijke instantie is aangewe-
zen met een eenvoudige procedure en minder kosten dan bij de door de
rechtbank behandelde zaken'.,52

Dat in deze overigens niets nieuws is onder de zon, waar het een langs elkaar
heen werken van twee wetgevingsorganen betreft, moge blijken uit een op-
merking van Scholten, waar hij schrijft: "Op het oogenblik zelf dat men met
allerlei plannen van opheffing van kantons rondloopt, worden de kantonrech-
ters plotseling belast met een grote uitbreiding van werk door de crisispacht-
wet".33
Polenaar, die in een van de vorige noten reeds werd aangehaald, stelde voor
om de behandeling van alle zaken in eerste aanleg door 66n rechter te laten
behandelen. De kantonrechters als zodanig zouden dan vervallen, "doch de
Unus hebbe in hun standplaats zitting als daar gedetacheerde Rechter van een
naburige Rechtbank". 4 Polenaar ging daarbij niet verder in op een onder-
scheid tussen de zogenaamde 'bagatel'-zaken en meer ingewikkelde rechtsza-
ken, noch op het verschil in behandeling van contentieuze en niet-conten-
tieuze rechtspraak.
Te zelfder tijd schreef Van der Does in het Advocatenblad over "De voorstel-
len tot opheffing van rechtbanken en kantongerechten als beslissende factor
voor onze rechterlijke organisatie". Evenals Scholten en Polenaar is van der
Does van mening, dat de rechterlijke organisatie in vier geledingen "uit den
tijd is, in het bijzonder ook omdat die vierdeelige indeeling door allerlei
incidenteele wijzigingen toch reeds zozeer is doorgebroken, dat het aanvanke-
lijk ten minste logisch opgebouwde systeem als systeem niet meer bestaat,

51. In een commentaar op de voorstellen van de commissic Welter stelde Polenaar voor

om dan in icder geval aan de rechter een hulpgriffic en een kamer voor een dag
per week of per veertien dagen ter beschikking te stellen, waarbij hij de suggestie

decd om de zitting op het stadhuis te houden. Polenaar, 1933, p. 17-24 (zie met
name p. 20).

52. Bijlage Handelingen Tweede Kamer 1932-1933, nr. 161, MvA, p. 29.

51 NJB 1932, p. 555.

54.         Polenaar, 1933, p. 20.
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doch desalniettemin de vierdeclige indeeling haar leven voortsleept'.55 De
rechtbanken die de ruggegraat moeten vormen van de rechterlijke organisatie,
moeten daarom behouden blijven, aldus Van der Does, die zich aansluit bij de
ideeen van Scholten en Polenaar.
Een half jaar eerder had Van Oven ernstige kritiek geuit op de bezuinigings-
plannen van de overheid en - zij het indirect - op de voorstellen van de
commissie-Welter, waarbij het plan was om zeven rechtbanken en 48 kanton-
rechters te laten vervallen. 6 Van Oven meende, dat meer gelet diende te
worden op de geestelijke en materiele belangen van betrekkelijk kleine steden
en het platteland, want deze "centralisatie, dat wegtrekken van intellect uit
plaatsen beneden de zoo- en zoo-veel duizend inwoners, is een verarming van
ons land, is ook wet arg on-Nederlandsch". 7 Toch komt Van Oven tot de
konklusie, dat ook hij niets dan goeds kan zien in de uitbreiding van unus-
rechtspraak, waarbij hij wijst op de grote verantwoordelijkheid die op de
alleensprekende rechter geladen wordt en dus de allergrootste zorg dient te
worden gegeven aan de keuze en scholing van (toekomstige) rechters.
Ook Hazelhoff Roelfzema stortte zich in het Nederlandsch Juristenblad in de
diskussie over de bezuinigingsvoorstellen inzake de rechterlijke organisatie.58

Hazelhoff Roelfzema ziet de oplossing voor het bezuinigingsvraagstuk in een
uitwisseling van personeel, waarbij hij competentie-vraagstukken als een be-
lemmering, als een formalisme, beschouwt om een praktische rechtspraak te
verwezenlijken. In zijn visie moet de kantonrechter die tijd beschikbaar heeft,
ingezet kunnen worden in de rechtbank, mits hij maar niet een zaak te be-
handelen krijgt, die in eerste instantie reeds door hem berecht is. Hij is
voorstander van reorganisatie, waarbij de President van het gerechtshof de
bevoegdheid heeft om de in zijn ressort werkzame lagere rechters daar te
detacheren, waar het werk zich heeft opgestapeld. Relatieve en absolute com-
petentieproblemen zouden volgens Hazelhoff Roelfzema aldus uit de weg wor-
den geruimd. Zo zou ook een gespecialiseerde rechter ingevoerd kunnen wor-
den, die voor meerdere arrondissementen bevoegd is, waarbij hij dacht aan de
kinderrechter, aan financieel deskundige rechters, aan strafrechtelijk ge-
schoolde rechters, enz.59 In zijn beschouwingen wordt verder niet ingegaan
op de vrijwillige rechtspraak.

55. Van der Does, 1933, p. 1-9; zie voor het citaat: p. 1 en 2.

56. Van Oven, 1932, p. 601-607.

57. Ibid, p. 603.

58. Hazelhoff Roclfzema, 1933, p. 458466.

59. Ibid, p. 461.
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3.4. PREADVIEZEN VOOR DE NJV IN 1933

Op de wells tot herziening van de rechterlijke organisatie werd meer uitge-
breid ingegaan op de vergadering van de Nederlandsche Juristen-Vereeniging
op 30 juni en 1 juli 1933. Voor deze vergadering waren vier pre-adviseurs
uitgenodigd om hun visie te geven op de vraag: "Welke wijzigingen zijn ge-
wenscht in de rechterlijke organisatie ter verzekering van een doelmatige
rechtspleging in burgerlijke en in strafzaken?". De pre-adviseurs waren: Jhr.
mr. Rh. Feith, Jhr. mr. G.W. van der Does, mr. O.E.G. Graaf van Limburg
Stirum en mr. dr. J.M. de Moor.
Feith komt in zijn pre-advies60 onder andere tot de volgende aanbevelingen:

-         de kantonrechtspraak moet behouden blijven;
-     de competentie van kantongerecht en rechtspraak moet worden verbe-

terd. De kantonrechter behoudt alleen de kleine en meer eenvoudige
zaken, waardoor zijn bevoegdheid enerzijds wordt uitgebreid, anderzij(is
ingekrompen;

-    de kantongerechtsprocedure wordt - zo mogelijk - nog verder vereen-
voudigd;

-     op beperkte schaal kan in kantongerechts- en rechtbankzaken de recht-
spraak aan een ommegaande rechter worden opgedragen;

- algehele opdracht van de rechtspraak aan de alleensprekende rechter
verdient geen aanbeveling;

- hoger beroep blijft gehandhaafd en wordt in alle zaken toegelaten.
Feith geeft overigens in zijn slotwoord al toe, dat de door hem voorgestelde
veranderingen - die met name voor het straf(proces)recht zijn uitgewerkt-

· 41niet van ingrijpende aard zlin
Van der Does ziet de problematiek rond de rechterlijke organisatie in een
uitholling van de oorspronkelijke gedachte, welke aan de wet op de rechter-
lijke organisatie ten grondslag lag, namelijk dat de degelijkheid van de recht-
spraak bevorderd zou worden door deze op te dragen aan een college. Hier-
door zou onderlinge gedachtenwisseling tussen verschillend georienteerde rech-
ters ten goede werken en "de invloed van overijlde of minder goede krachten,
die toch ook wel eens voorkomen, worden geneutraliseerd. 2 Daarbij geeft de
auteur een aantal sprekende voorbeelden van de verdwazing van de competen-
tieproblematiek, die verergerd is door de invoering van de unus judex bij de
rechtbank en zijns inziens nog ernstiger zal worden, wanneer de wetgever ook
de civiele rechtspraak aan een enketvoudige kamer bij de rechtbank voor-
schrijft.63 Zijn inziens is aan het naast elkaar bestaan van kantongerecht en
rechtbank de bestaansreden gaan ontvallen en hij staat dan ook 'een totale

60.         Handelingen der NJV 1933, p. 144.
61. Ibid, p. 43 en 44.

62. Handelingen der NJV 1933, p. 10 en 11.

63. Ibid, p. 12-16.
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samensmelting van rechtbanken en kantongerechten, gebaseerd op een logische
kombinatie van collegiale- en alleen-rechtspraak" voor. 4 Zijns inziens zal de
samensmelting van rechtbanken en kantongerechten volledig kunnen zijn, doch
op civielrechtelijk gebied zou een herinnering bewaard moeten blijven in de
vorm van bijzondere enkelvoudige kamers voor kleine zaken, bij welke ver-
schijning bij procureur niet nodig zal zijn. 5 De rechtbanken zouden dus
recht moeten spreken door middel van enketvoudige kamers, behalve in die
zaken welke naar een meervoudige kamer moeten worden verwezen, zoals
waarvan de wet ingeval van tegenspraak behandeling door een meervoudige
kamer voorschrijft of wanneer behandeling door de meervoudige kamer naar
de mening van de unus judex meer geeigend schijnt. In het laatste geval zou
verwijzing niet rechtstreeks mogelijk moeten zijn, maar dient dit eerst aan de
(vice)president van de rechtbank te worden voorgelegd. Tevens zou de wet-
gever de geschillen moeten opsommen, welke - behalve bij verstek - steeds
door een meervoudige kamer moeten worden behandeld.66 Inzake het familie-
en jeugdrecht denkt Van der Does hierbij aan de ontzetting en ontheffing
uit de voogdij en aan echtscheiding en scheiding van tafel en bed, "omdat
hier zeer uiteenloopende maatschappelijke, zedelijke en godsdienstige inzichten
hun invloed doen gelden en collegiale rechtspraak hier beter het juiste midden
tusschen de in ons volk levende overtuigingen zal weten te treffen dan de
alleen rechtspraak".67 Verder zouden bij de meervoudige kamer moeten blij-
ven, de zaken waarover het Openbaar Ministerie moet worden gehoord, de
onteigeningsgedingen, de faillissementen en de zaken waarin door beide par-
tijen verwijzing naar een meervoudige kamer wordt gevraagd.68

Bij de bijzondere enkelvoudige kamers zou vertegenwoordiging door een pro-
cureur wel toegelaten, doch niet verplicht zijn en behoeven geen schriftelijke
konklusies te worden gewisseld. Deze bijzondere unus judex zou alleen com-
petent   zijn in geschillen niet boven (toentertijd)   fl.   400, =, in beschikkingen
betreffende voogdij en curatele, die tot dan aan de kantonrechters waren
opgedragen en nog enkele andere zaken, aldus Van der Does.69 De overige
taken van het kantongerecht zouden naar de gewone enkelvoudige kamer van
de rechtbank moeten worden overgeheveld. Alleen de rechter in de bijzondere
enkelvoudige kamer zou Van der Does de status van 'ommegaand" rechter
willen geven (in civilibus), dat wil zeggen een rechter die ook zittingen houdt
buiten de plaats waar het gerecht gevestigd is. In het strafrecht zou dit 'om-
megaan" alleen aan de politierechter voorbehouden moeten zijn, aldus Van der

64.      Ibid. p. 19.

65.      Ibid, p. 20.

66.         Ibid, p. 21 en 22.
67. Ibid, p. 22.

68.      Ibid, p. 22-2A.

69. Ibid, p. 25 en 26. Zic voor het gewenste appelrecht, p. 27-29.
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Does.70 Met deze voorgestelde reorganisatie van de rechterlijke organisatie
zouden niet alleen bezuinigingen, maar vooral veel nutteloze rechtskwesties
over de absolute competentie beslist worden. In een bijlage geeft Van der
Does nog een schema voor de inwendige organisatie van een kleine rechtbank,
zoals deze er na een samensmelting van rechtbank en kantongerecht uit zou
zien. Daarin wordt de kinderrechter lid van de meervoudige kamer, tevens
belast met een gewone enkelvoudige kamer.
Hoewel dit preadvies van Van der Does naar mijn mening hoogst interessante
aanbevelingen bevat, bergt zijn voorstel nog steeds het probleem in zich, dat
in het door Van der Does gegeven schema drie verschillende rechters op het
terrein van de familie- en jeugdrechtspraak in eerste aanleg competent zijn,
namelijk de bijzondere enkelvoudige kamer, de kinderrechter en de meervou-

dige kamer. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op terug.
Het preadvies van De Moor 1 gaat eerst in op de kritiek die bestaat op het
burgerlijk procesrecht en op de rechterlijke organisatie. Als oorzaken van
deze kritiek noemt hij: de lange duur der processen, de verspilling van rech-
terlijke kracht, de geringe invloed van de rechter op het proces en zijn ge-
ring kontakt met partijen.72 De ingrijpende voorstellen tot reorganisatie die
door Scholten, Judell en Van der Does zijn gedaan vindt De Moor wel aanlok-

kelijk (bezuiniging, vereenvoudiging rechtspraak en competentieverschillen),
maar hij heeft toch enkele bezwaren.
In de eerste plaats wordt zijns inziens in deze plannen de bijzondere beteke-
nis van de kantonnale rechtspraak miskend, waardoor in deze plannen het
voordeel van de mondelinge behandeling, alsmede het persoonlijk kontakt met
de justitiabelen komt te vervallen.73 Verder heeft hij kritiek op de plannen,
waar deze onvoldoende rekening houden met de noodzakelijke specialisatie van
de rechter (in het

bi zonder van
de voorzitter van de stralkamer, de politie-

en de kinderrechter). 4 Tenslotte heeft De Moor bezwaren tegen de te grote
nadruk, die in de diverse voorstellen op de personele kant wordt gelegd,
waardoor de zakelijke (lees: financiele) kant van de voorstellen te weinig uit
de verf komt. Volgens De Moor ontstaat hierdoor eerder een verschuiving van
kosten dan van daadwerkelijke kostenvermindering.75 De Moor is dan ook
van mening dat andere oplossingen moeten worden gevonden en hij heeft
daartoe een rechtsvergelijkend onderzoek laten uitvoeren. Zo meent hij, dat
het kantongerecht behouden dient te blijven en dat dit gerecht zelfs moet

70. Ibid, p. 33.

71. Aan het preadvies van Graaf van Limburg Stirum bcsteed ik hier geen verdere aan-

dacht, omdat dit hoofdzakelijk strafrechtelijk van aard is.

72.          De Moor, 1933, p. 6.
71 Ibid, p, 9,

74. Ibid, p. 10.

75. Ibid, p. 10 en 11.
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worden uitgebreid, waarbij hij aansluiting zoekt bij het Ontwerp Gratama
(1920).76 In dit ontwerp was men van de gedachte uitgegaan, dat de rechter
meer leiding aan het proces zou moeten geven, er gestreefd moest worden
naar een "nauwere raking tusschen rechter en rechtzoekenden" en dat for-
malisme zoveel mogelijk moest worden vermeden en dat door betere arbeids-
verdeling rechterlijke krachten konden worden bespaard en kosten verminderd
(p. 5 en 6 Ontwerp Gratama).77 Volgens De Moor voldoet de kantonrechter
meer aan dit beeld dan de rechtbank, al konstateert De Moor ook bij de
kantongerechten een zekere formalisering.78 De voordelen van de kantonge-
rechtsprocedure worden volledig benut, als men de competentie van de kan-
tonrechter zou verhogen   tot   f   400, =    en   door een geli ttijdige evenredige
verhoging van appel- en cassatiegrenzen, aldus De Moor. Verder zou men
ook voor kantonrechter-plaatsvervangers dezelfde eis, namelijk de graad van
meester in de rechten, moeten stellen en nog enkele andere wijzigingen door-
voeren om de positie van de kantonrechter te versterken en beter te benut-
ten.80 Een aantal eenvoudige zaken en vorderingen tot alimentatie, echt-
scheiding en scheiding van tafel en bed, paterniteitsacties, beschikkingen op
requesten, verstekzaken en personele vorderingen  de  f  2.000, =   niet te boven-
gaande zouden dan naar de enkelvoudige kamer van de rechtbank kunnen
worden verwezen.81 De Moor voelt niets voor een ommegaande rechter, om-
dat dit niet efficient en tijdrovend is, tenzij men een rechter niet meer dan
66n of hoogstens tweemaal per week buiten zijn hoofdplaats zitting laat hou-
den.82

Tijdens de NJV-vergadering Week het voorstel van De Moor het meeste ap-
plaus te ontvangen. Het gewijzigd vraagpunt dtn, dan luidende: "Behooren de
werkzaamheden van den Kantonrechter met die der Arrondissements-Rechtbank
te worden samengesmolten?" werd bij hoofdelijke stemming, met 40 tegen 36
stemmen, ontkennend beantwoord. 3 Zonder hoofdelijke stemming werd aan-
genomen dat zijn bevoegdheid in burgerlijke zaken moest worden uitge-
breid.84 Ook het vraagpunt 4: "Behoort in burgerlijke zaken de alleen-recht-
spraak regel te zijn?" werd door de grote meerderheid bevestigend beant-
woord, evenals het vraagpunt 5, of bij opheffing van een decl der bestaande

76. Ecn bij KB van 4 november 1911 ingesteldc Staatscommissie, welke tot taak kreeg
cen nieuw Wetboek van burgerlijke rechtsvordering te ontwerpen. De commissic
bracht in 1920 cen ontwerp uit.

77.         De Moon 1933, p. 30
78.         Ibid, p. 35.
79.          Ibid, p. 42 ev.
80.     Ibid, p. 46.

81. Ibid, p. 61.

82. Ibid, p. 80 en 81.

83.           Handelingen der NJV 1933, p. 229.
84.         Ibid, p. 229 en 230.
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gerechten opdracht van rechtsmacht aan ommegaande rechters mogelijk dient
te zijn. 5

3.4.1. Reakties op de preadviezen

In een eerste bespreking van de vier preadviezen krijgt Van der Does alle
hulde "voor zijn durf een geheel nieuw systeem te hebben voorgesteld en voor
de klaarheid, waarmede hij dit systeem, ontleend aan de ontwikkeling der
rechterliike organisatie in de laatste decennia, consequent heeft opge-
bouwd:96 Hij doet de suggestie, welke overigens niet nieuw is, om de kan-
tonrechter, met eventueel behoud van zijn historische naam, lid van de recht-
bank te maken, maar hem tevens als zodanig aan te wijzen voor een geruim
aantal jaren, bijvoorbeeld vijf of zes. Zijn zetel moet daar zijn waar kanton-
gerechten gevestigd zijn en welke men wenst te behouden. Zijn taak zou in
civilibus zijn die van den tegenwoordige kantonrechter, van de Kamer voor
bagatelzaken, aldus Van der Does. Daarnaast zou de kantonrechter nauw kon-
takt moeten houden met de rechtbank en veel van zijn extra-judiciele taken
kunnen behouden.87

Boeles bouwde voort op het voorstel van Van der Does.88 De blijvende sta-
tionering in een aantal plaatsen van een lid der rechtbank leek Boeles geen
gelukkige creatie, omdat volgens hem zo'n lid op een zijspoor zou worden
gerangeerd, verhuizen dikwijls veel voeten in de aarde heeft, de liquiditeit der
werkkracht van het college vermindert en het verband met collega's van de
rechtbank te los wordt.89 Boeles stelde daarom voor om een stelsel te creB-
ren, waarin naast iedere rechtbank twee of meer arrondissements-kantonrech-
ters bestaan, al naar gelang de omvang en betekenis van het ressort. Deze
arrondissements-kantonrechters zouden zetelen in hetzelfde gebouw, waar ook
de griffie en het centrale parket is gevestigd en dienden voor het gehele res-
sort te worden aangesteld, opdat zij elkaar zouden kunnen vervangen en hun
werk kon worden verdeeld.90 De grotere omvang van hun werkzaamheden zou
specialisering met zich mee (kunnen) brengen. Het einddoel zou opheffing der
kantongerechten zijn, behalve in de hoofdplaatsen der arrondissementen. Te-
vens zouden in dit stelsel de kantonrechters als ommegaand rechter zitting
houden "op de thans nog in aanmerking komende plaatsef.91 Het griffieper-
soneel zou bestaan uit 66n griffier en 66n of meer substituten en de nodige

85.      Ibid, p. 230.

86.         Ribbius, 1933, p. 1 en 2.
87. Ibid.

88.         Boeles, 1933, p. 405411.
89. Ibid, p. 405.

90.         Ibid, p. 405 en 406.
91. Ibid, p. 406.
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klerken. Verder zouden de kantonrechters de bevoegdheid verkrijgen om als
plaatsvervanger bij de meervoudige kamers op te treden, om hen aldus voeling
te laten houden met de collegiale rechtspraak.92 Hoger beroep van de beslis-
singen van de unus judex zou moeten bestaan bij de volle kamer (dat wil
zeggen drie rechters) van de rechtbank.93                                                                                                 i

In een commentaar meende Van der Does de Willebois dat door de vergade-
ring van de NJV de verwarring rond de rechterlijke organisatie alleen maar
groter was geworden 94 Hij acht de collegiale rechtspraak een kostbaar goed,
zowel voor de justitiabelen als voor de rechter zelf. Desalniettemin pleit hij
voor een aanmerkelijke uitbreiding van de competentie van de kantonrechte4
namelijk   tot   f   600, =.   Dit zou volledig passen   in het bestaande systeem;   de
zogenaamde enkelvoudige rechtbankkamer is daarin een wangedrocht, aldus de
auteur.95 Voor de arrondissementen van de rechtbanken der tweede klasse,
deed van der Does de Willebois het voorstel om de kantonrechter samen te
trekken in de arrondissementshoofdplaatsen, (met uitzondering van steden als
Leiden, Hilversum, Nijmegen e.a.) en de kantonrechters te maken tot leden
van de rechtbanken: "Met behoud dus van de kantonrechter, de drieledige
indeeling die van meerdere zijden terecht sterk is aanbevolen:96 Met andere
woorden de kantonrechter wordt lid van de rechtbank van het arrondissement,
waartoe zijn kanton behoort. Als zodanig zou hij moeten wonen in de arron-
dissementshoofdplaats en alle functies moeten uitoefenen, die door de gewone
leden van een rechtbank worden uitgeoefend, met deze uitzondering alleen,
dat zij in hoger beroep niet recht mochten spreken over zaken, waarin zij
ree(is in eerste instantie gevonnisd hebben.97 Overigens is Van der Does de
Willebois in dit artikel niet geheel duidelijk in wat hij bedoelt met het onder-
scheid in arrondissementen naar eerste en tweede klasse. Uit de strekking
volgt echter dat hij er de voorkeur aan geeft om alle kantonrechters (onver-
schillig uit wat voor soort arrondissement) lid te maken van de rechtbank,
met een tweeledig doel,

nameli 
enerzijds uit bezuinigingsoogpunt en ander-

zijds uit organicatorisch oogpunt.

3.5. DE PERIODE VAN 1935 - 1970

In de jaren voor en tijdens de tweede wereldoorlog werden - begrijpelijk-
geen wetgevings- initiatieven ontplooid op het terrein van de reorganisatie

92.     Ibid, p. 410.

93.     Ibid, p. 411.

94.          Van der Does de Willebois, 1933.
95. Ibid, p. 491.

96.      Ibid, p. 492.

91     Ibid, p. 494.

98.          Ibid, p. 492 en 495.
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van de rechterlijke macht. De pogingen van de Duitsers, om niet alleen de
wetgeving maar ook de rechtspraak voor te schrijven, laat ik hier buiten
beschouwing. Echter, reeds zes maanden na de beeindiging van de oorlog
schreef Langemeijer een sceptisch artikel over "De toekomst van de rechter-
lijke macht". Hierin gaat hij in op de oorzaken van de sterk verminderde
toevloed van geschikte krachten naar de rechterlijke macht en doet hij enkele
suggesties aan de hand om dit probleem op te lossen.99 Langemeijer toont
zich geen groot voorstander van de unusrechtspraak, zoals moge blijken uit
zijn opmerking: "Principieel heb ik voor de eenhoofdige rechtspraak niet de
minste voorkeur. Al mijn ondervindingen wijzen mij in tegengestelde rich-

100ting". Toch valt aan unusrechtspraak niet te ontkomen, volgens
Langemeijer, en wel om twee redenen: gebrek aan geld en gebrek aan mensen

(dat wil zeggen rechters). Een samensmelting van kantongerecht en rechtbank
zal zijns inziens de konsekwentie zijn van aanvaarding van de 66n-
persoonsrechtspraak in de rechtbanken.101 Aan specialisatie zal daarbij niet te
ontkomen zijn, al moet de mogelijkheid van vervanging door iemand uit een
andere afdeling van het college blijven bestaan, zo meende Langemeijer.102

Hiermee was weer een prima aanzet gegeven tot (voortzetting van de) dis-
kussie over de reorganisatie van de rechterlijke organisatie, welke nog een
krachtiger impuls kreeg door de installatie van een Staatscommissie.

3.5.1. De Staatscommissie Dorhout Mees

Deze op 9 september 1947 geinstalleerde Commissie Dorhout Mees werd belast
met de opdracht: "richtsnoeren te ontwerpen voor de herziening van de civiele
procedure, en in verband daarmede van de rechterlijke organisatie, teneinde
een snellere en meer bevredigende procesgang te verkrijgen".103 Reeds in
april 1948 bracht de commissie haar rapport uit, waarin een groot aantal
aanbevelingen wordt gedaan inzake het burgerlijke procesrecht en de rechter-
lijke organisatie. Voor wat betreft de rechterlijke organisatie gaat de commis-
sie Dorhout Mees uit van twee beginselen:
le. het beginsel dat in civiele zaken slechts in twee instanties behoort te

worden rechtgesproken, en

99.         Langemcijer, NJB 1945, p. 281-291.

100. Ibid, p. 284.

101. Ibid, p. 285.

102. Ibid, p. 287.

103. Rapport Richtlijnen, 1948, p. 3.
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2e. het beginsel, dat het instituut der cassatie behouden behoort te blij-
ven.104

Op grond van deze uitgangspunten beveelt de commissie een systeem aan,
waarbij:
a.   in eerste aanleg in alle strafzaken en in alle civiele zaken, behoudens

de onder b. vermelde, geoordeeld wordt door de rechtbank met een
enkelvoudige kamer. De rechtbanken worden daartoe gecombineerd met
het huidige kantongerecht;

b.   de gerechtshoven in hoger beroep oordelen over alle strafzaken, die
daarvoor vatbaar zijn, en in de eerste instantie over vermogensrechte-
lijke zaken, waarvan het belang  f  1.000, = te boven  gaat 6f waarvan  de
kennisneming bepaaldelijk aan hen is opgedragen (octrooizaken, onteige-
ningszaken). Bij de rechtbanken blijven dus: alle familierechtelijke za-
ken, alimentaties, arbeidszaken, faillissementsaanvragen en al wat met
beslag en executie te maken heeft;

c.     in civiele zaken geen hoger beroep bestaat. De Hoge Raad neemt kennis
van de eis tot cassatie tegen in hoogste ressort gewezen uitspraken van
de strafrechter en tegen in eerste en laatste ressort gewezen civiele
beslissingen van de rechtbanken en de gerechtshoven.105

De commissie geeft zelf al aan, dat deze opzet met een scheiding in behande-
ling van vermogensrechtelijke zaken met een voornamelijk sociaal aspect door
de rechtbank en vermogensrechtelijke zaken met een voornamelijk juridisch
aspect door het gerechtshof, tamelijk willekeurig is. Zij meent in deze schei-
ding voordelen te zien op het terrein van het aanstellingsbeleid van rechters
en op het terrein van het procesrecht (eenvoudiger).
Interessant is dat de commissie pleitte voor een volledige opheffing van de
kantongerechten en samensmelting met de rechtbanken, waarbij zij zich voor-
stelde om in plaatsen waar de kantonrechter thans volledig werk heeft, een
enkelvoudige kamer van de rechtbank te vestigen, terwijl in andere plaatsen
de enkelvoudige kamer geregeld zitdagen heeft. Het onderscheid in competen-
tie van rechtbank en kantongerecht zou moeten vervallen, zodat de rechtbank
bevoegd is in alle familiezaken.106 Bijstand van een procureur zal verplicht
zijn in die zaken, waarvoor zijn bijstand ook nu reeds verplicht is, dus met
name in procedures betreffende personenrecht en alimentatie en bij de volun-
taire jurisdictie voor de verzoeken, en voor alle zaken bij het Hof. Indien een
procureur ontbreekt, dan dient - volgens de commissie - de betrokken partij
te worden bevolen om alsnog procureur te stellen.107 Overigens geeft de

104. Ibid, p. 32. Voor strafzaken wil de commissic nict met twee instanties volstaan,

omdat de morele waardering een bclangrijke rol speelt bij de strafmaat cn omdat

herwaardering door een rechterlijk college gewenst is.
105. Ibid, p. 33 en 34.

106. Ibid, p. 36 en 37.

107. Ibid, p. 39.
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commissie hiervoor nauwelijks enige nadere motivatie, dan dat de commissie
het bestaande systeem mutatis mutandis wil handhaven.
Concreet komen de voorstellen van de commissie Dorhout Mees er dus op
neer, dat de enkelvoudige kamer van de rechtbank bevoegd wordt inzake het
familierecht. Alleen voor de beslissingen die naast juridische kennis een "mo-
reel juist inzicht en een gezond sociaal gevoel' vereisen, zoals bij procedures
tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed, dient de collegiale recht-
spraak te worden gehandhaafd, aldus de commissie.108 Van beslissingen van de
rechtbank kan men in cassatie bij de Hoge Raad.

3.5.2. Kritiek op de aanbevelingen van de Staatscommissie

Veegens heeft in het bijzonder kritiek op het gedeelte van het rapport van de
commissie Dorhout Mees, waarin rechtsmacht in civiele zaken in eerste in-
stantie aan het hof wordt opgedragen.lot) Hij ziet als nadeel van samensmel-
ting van kantongerecht en rechtbank dat het behandelen van de ex-kantonge-
rechtszaken, met het vele werk en het reizen en trekken dat er aan vast zal
zitten, in de rechtbanken tot de minst begeerlijke functies zal worden gere-
kend en dus stee(is aan de jongste rechters zal worden toebedacht. Zijn kon-
klusie is dat de commissie de verbetering van het procesrecht wet in de goede
richting heeft gezocht, maar bij de uitwerking daarvan te radicaal te werk is
gegaan en daardoor aan de zaak van de proceshervorming geen dienst heeft
bewezen. De denkbeelden van de commissie inzake de rechterlijke organisatie
worden door hem onaannemelijk gevonden.
Een werkgroep die door het Bestuur der Nederlandsche-Advocaten-Vereenig-
ing (NAV) belast was met bestudering van en advisering over het rapport van
de commissie Dorhout Mees bracht een aantal adviezen uit, welke door het

108. Veegens, 1948, p. 503, vindt dit onderscheid in unus en collegiale rechtspraak bij

'gewone" familierechtelijke procedures en echtscheiding c.q. scheiding van tafel en

bed, volkomen overbodig. Dergelijke bezwaren tegen alleen-rechtspraak dienen

volgens hem op dezelfde wijze te worden gladgestreken als andere plooien, namelijk
door een juiste regeling van de hogere voorziening.

109. Veegens, 1948, p. 505. Hij wit overigens ook het hoger beroep volledig in stand laten.
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bestuur van de NAV volledig werden onderschrevenlio en als zodanig aan de
minister van Justitie werden doorgestuurd.
De NAV acht het onderscheid dat de Commissie Dorhout Mees maakte te
theoretisch en was geen voorstander van samensmelting van kantongerecht en
rechtbank, omdat de kantonnale rechtspleging een eigen stempel heeft en
"speciaal in de kleinere plaatsen behoefte bestaat aan een met kennis van
locale verhoudingen toegeruste magistraat, die gemakkelijker door de justi-
ciabelen kan worden benaderd dan de in de arrondissementshoofdplaats zete-
lende autoriteiten". De Werkgroep NAV is voorstander van handhaving van de
bestaande rechterlijke organisatie en zou een verplichte rechtsbijstand bij het
kantongerecht op zichzelf niet onwenselijk vinden, omdat dit in veel gevallen
tot verbetering en bespoediging der procedure zal leiden, maar op grond van
praktische overwegingen kiest men niet voor een verplichte rechtsbijstand in
kleine zaken.111

In een reaktie op de particle wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en op hetgeen de commissie Dorhout Mees te berde heeft112

gebracht, is Nolet van mening dat de oplossing van de problemen op het ter-
rein van het burgerlijk procesrecht voor alles gezocht moet worden in een
nauwer betrekken van de rechter bij partijen en bij de zaak.113 De voor-
naamste moeilijkheden die aan modernisering van het burgerlijk procesrecht
verbonden zijn liggen volgens Nolet niet op het terrein van het procesrecht
zelf, maar op het terrein van de rechterlijke organisatie. Hij meent dan ook,
dat het in beginsel veel eenvoudiger is te komen tot een aanvaardbare oplos-
sing door de rechterlijke organisatie te wijzigen dan door wijziging van het
procesrecht.114 Volgens Nolet zal het werk van de rechter aantrekkelijker
moeten worden, door zodanige werkmethoden en methoden van werkverdeling,
die op het niveau staan van de tijd waarin men leeft en die de betrokkenen
de gelegenheid geven, de van hen verlangde talenten zo ruim en zo nuttig

110. Vanuit dc Nederlandsche-Advocaten-Vereeniging waren overigens al eerder opdrach-
ten aan pre-adviseurs gegeven inzake het burgerlijk procesrecht: in 1923 (werk-
groep Fruin) naar aanteiding van het rapport Gratama in 1927; in 1935 (KTh. Koch)
over 'Praktische bezwaren, die de advocaat van heden ondervindt in de rechtsgang
in burgerlijke zaken, zoals die thans is geregeld'; en in 1938 (GJ.C. Schilthuis en
L Westerouwen van Meeteren-Frangois) over 'Welke bepalingen van rechtsvordering
hebben wijziging nodig ter voorkoming van onredelijke gevolgen?  Dc werkgroep-
leden waren in 1948: F.M. Westerouwen van Meeteren, P.W. van Doom en R. van
Oppen, hiema Werkgroep NAV genoemd.

111. Werkgroep NAV, 1948, p. 317-319.

112. Wetten van 18 juli 1951 tot uitbreiding van de mogelijkheid van voorlopige ge-

tuigenverhoren in burgerlijke zaken (S. 1951, 302) en van 23 april 1952, houdende
wijziging van de eis in burgerlijke zaken (S. 1952, 204).

113. Nolet, 1953, p. 652.

114. Ibid, p. 676.
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mogelijk te ontplooien. Daarvan kan meer worden verwacht dan van het
Franse lokmiddel van 'high social consideration' of van het Engelse 'high pay',
aldus Nolet.115

3.6. DE PERIODE NA 1970

Het in 1989 ingenomen kabinetsstandpunt inzake een nieuwe structuur van de
rechterlijke organisatie is tot stand gekomen dankzij de rapportages die in de
zeventiger en tachtiger jaren door twee commissies zijn uitgebracht. Hieraan
ging een belangrijk preadvies van De Ruiter vooraf. In het navolgende zal
eerst kort worden ingegaan op dit preadvies en op de voor ons onderwerp
relevante notities uit het rapport van de werkgroep-Wiersma en op de bevin-
dingen van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke organisatie.

3.6.1. Preadvies van De Ruiter

In een in 1970 voor de Calvinistische Juristenvereniging gegeven preadvies
toonde De Ruiter zich een warm voorstander van een integratie van kantonge-
recht en rechtbank, omdat de klassieke onderscheiding tussen beide gerechten
zijn inziens geheel vervaagd is. Als voorbeelden noemt De Ruiter dat de kan-
tonrechter competentie heeft gekregen in een aantal hoogst belangrijke cate-
gorieen van geschillen (arbeids-, huur-, huurkoop- en pachtzaken), verder
kent de kantonrechter de plaatselijke omstandigheden soms onvoldoende door
de grootte van de kantons en ook de procedure voor de kantonrechter wordt
in veel gevallen met rechtsbijstand gevoerd. De Ruiter ziet de voordelen van
de huidige situatie nog vooral in de gemakkelijke bereikbaarheid van de kan-
tonrechter in geografische zin en in procesrechtelijke zin, maar dit weegt niet
op tegen het thans bestaande nadeel van het isolement van de kantonrech-
ter. De Ruiter kiest dan ook voor integratie, waarbij het arrondissements-116

gerecht bestaat uit een "hoofdkantoor met filialen". Deze filialen zouden de
huidige kantongerechten moeten zijn, die door twee rechters moeten worden
bemand: een gespecialiseerd burgerlijk rechter en een gespecialiseerd straf-
rechter. Ook nauwere samenwerking tussen de aangrenzende rechtbanken
achtte De Ruiter gewenst, zodat gespecialiseerde rechters meerdere rechtban-
ken kunnen bedienen (bijv. een onteigeningsrechter).117 De rechtbank zou
zijns inziens als geintegreerd gerecht alleen zaken in eerste instantie mogen
afhandelen, waarvan men in beroep bij het gerechtshof moet kunnen gaan.
Voor wat betreft de interne en externe specialisatie, de wijze van procederen,
promotiemogelijkheden, de rondreizende rechter en de verwezenlijking van 66n

115. Ibid, p. 678.

116. De Ruiter, 1970, p. 29-30.

117. Ibid, p. 31.
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en ander, geeft De Ruiter in enkele grove lijnen een schets.118 De vrijwillige
rechtspraak en de (positie van de) strafrechter bleven in dit preadvies on-
besproken.

Het preadvies is van belang, omdat hiermee nog eens een nieuwe aanzet is
gegeven tot de diskussie over integratie van beide gerechten. Het is waar-
schijnlijk niet toevallig, dat de regering hierna een werkgroep terzake instel-
de.

3.6.2. Werkgroep organisatie rechterlijke macht

Bij beschikking van 23 december 1971 werd door de minister van Justitie (mr.
AA.M. van Agt) een werkgroep ingesteld, die hem van advies moest dienen
over de taakomschrijving van een Staatscommissie die voorstellen zou moeten
doen tot vernieuwing van de wetgeving betreffende de organisatie van de
rechterlijke macht. Deze werkgroep zou - onder andere - een inventarisatie
moeten maken van onderwerpen die bij de grote herziening van de wetgeving
inzake de rechterlijke organisatie zouden moeten worden betrokken, waarbij
een groot aantal personen en instanties voor een orienterend gesprek zouden
moeten worden uitgenodigd.
De werkgroep heeft gezorgd dat een zo groot mogelijke bekendheid werd
gegeven aan haar installatie en aan de mogelijkheid om reakties over een
herziening aan haar toe te zenden. Daarnaast heeft de werkgroep diverse
personen, diensten en instanties uitgenodigd, die op grond van hun kennis of
praktijkervaring advies konden uitbrengen of hun verlangens kenbaar konden
maken. Dit heeft de commissie geweten. Een groot aantal instellingen en
personen reageerde op deze royale uitnodiging. In het rapport van de werk-
groep Wiersma wordt een overzicht gegeven van alle werkzaamheden en van
de ontvangen suggesties en opmerkingen. Voor de familie- en jeugdrechtspraak
zijn in het bijzonder de volgende - uit het rapport overgenomen - opmerking-
en van belang.
De Sectie Kinderrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
schreef op 7 maart 1972 aan de werkgroep Wiersma, dat - voorzover hier van
belang - alleenrechtspraak sterk de voorkeur heeft, mits steeds verwijzing
naar een meervoudige kamer tn appel mogelijk zijn en dat ernstig overwogen
zou moeten worden of specialisatie (die volgens de sectie onontkoombaar is)er niet in de eerste plaats een zal dienen te zijn tussen de rechtspraak ad
rem en ad personam. Binnen deze twee groepen zouden dan weer diverse
subspecialisaties moeten bestaan, waaruit een rechter zonder veel bezwaar
naar een andere subgroep zou moeten kunnen overstappen. Een dergelijke
indeling dient volgens de sectie zowel bij de gerechten in eerste aanleg als

118. Ibid, p. 32-37.
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bij die van appel te worden gecreeerd.119 In een toelichtend gesprek tussen
enkele leden van deze Sectie en de werkgroep Wiersma werd duidelijk, dat de
Sectie Kinderrechtspraak liever geen onderscheid zag gemaakt tussen de civi-
list, de strafrechtspecialist en de kinderrechter, uit vrees dat daardoor aan de
kinderrechter een geisoleerde positie zou worden toebedeeld. Vandaar dat
onderscheid werd gemaakt tussen - en ik chargeer dit - de rechter die met
mensen en de rechter die met geld c.q. goederen te maken heeft. Dit onder-
scheid werd gemaakt, omdat de ene rechter "nu eenmaal meer belangstelling
voor de mens achter het rechtsgeding heeft dan de andere". In de optiek van
de Sectie Kinderrechtspraak zou de kinderrechter dan als sub-specialist deel
uitmaken van de rechters ad personam, die zowel op het terrein van het
familierecht als op dat van het strafrecht opereren. Als unus-rechter zou de
kinderrechter dan moeten kunnen terugvallen op de meervoudige kamer, waar-
in tenminste twee gespecialiseerde rechters ad personam met een sub-speciali-
satie in de richting van het kinderrecht zitting moeten hebben, waarbij even-
tueel de specialist van een andere rechtbank zou kunnen worden geleend. De
taak van de kantonrechter op het terrein van het familierecht zou volgens de
Sectie Kinderrechtspraak moeten worden overgebracht naar de rechtbank,
omdat de kantonrechter in kinderzaken geen wezenlijke taak heeft en omdat
het specialisme daardoor wordt geschaad. Van uitspraken van de unus-rechter
zou men dan beter niet bij de meervoudige kamer van de rechtbank, maar bij
het gerechtshof in hoger beroep moeten gaan, aldus de Sectie. Echter, ook bij
het gerechtshof zou men de tweedeling in rechtspraak in zaken ad rem en in
ad personam moeten doorzetten, door in het hof kamers te creBren die per-
soonszaken behandelen, waaronder zowel de straf-, als de familie- en kinder-
zaken vallen. Daarnaast pleitte de Sectie voor verruiming van de mogelijkheid
om deskundigen c.q. leken bij het rechtsprekend bedrijf in te schakelen.120

De Sectie Kinderrechtspraak trok deze tweedeling in rechtspraak ad rem en
ad personam overigens niet z6 ver door, dat ook de Hoge Raad in de cassa-

tierechtspraak zich in deze soorten rechtspraak zou moeten hergroeperen.
De op dat moment zijnde voorzitter van de Sectie Raadsheren en Rechters
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, mr. H.E. Ras, toonde zich
voorstander van het creeren van meer mogelijkheden tot het inschakelen van

deskundigen die geen jurist zijn, waarbij hij opmerkte dat om deze deskun-
digen full-time werkzaam te laten zijn, het waarschijnlijk noodzakelijk was,
dat zij behalve bij hun eigen gerecht ook bij andere gerechten zouden kunnen
optreden.121 Dit zou dan betekenen, dat de rechter in de familiekamer of de
kinderrechter vaste bijstand van een deskundige (psycholoog, pedagoog?) zou
krijgen. Ik kom hier in het laatste hoofdstuk op terug.

119. Rapport werkgroep Wiersma, p. 151.

120. Ibid, p. 69, 70, 151 en 152.

121. Ibid, p. 70.
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Vanuit de Vereniging van secretarissen van de Raden voor de Kinderbescher-
ming werd - bij monde van mr. D.H.R.B. Brouwer - naar voren gebracht, dat
als een bijzonder groot bezwaar werd gezien, dat bijna alle kantongerechten
een andere werkwijze volgen, waardoor er teveel persoonlijke spelregels ont-
staan. Samenvoeging van kantongerechten en rechtbanken zou hier mogelijk
een oplossing kunnen bieden. Vanuit de Raden werd meegedeeld, dat geen
behoefte bestond aan een uitbreiding van de rol van het Openbaar Ministerie
in familiezaken. Tevens verklaarde Brouwer zich tegenstander van het creeren
van een geheel eigen apparaat van deskundigen van de kinderrechter en wel
om twee redenen:
a.       de rol van de deskundige zou dan bijzonder moeilijk zijn;
b.   de Raden zijn mede ingesteld om het materiaal dat de rechter nodig

heeft, kritisch te formuleren.
Bovendien, zo werd door Brouwer namens de Vereniging gezegi dient de
kinderrechter in de eerste plaats de rol van de onafhankelijke rechtsbescher-
mer te vervullen en zal hij zich niet moeten mengen in de wijze waarop de
door hem opgelegde maatregelen ten uitvoer worden gebracht.122
In een gesprek dat de werkgroep Wiersma voerde met vertegenwoordigers van
de kring van gerechtssecretarissen bij de rechtbanken, de kring van parket-
secretarissen, het ambtenarencentrum en de kring van gerechtssecretarissen
bij de kantongerechten, werd door de laatste vertegenwoordigers een roos-
kleurig beeld geschetst van de kantonrechter. Zo wees de heer A.J. Lievaart
(vice-voorzitter van de kring) crop, dat de kantonrechter woont en werkt in
de streek waar hij rechtspreekt, dat hij de mensen kent en op de hoogte is
van de situatie ter plaatse. De mensen zouden ook de kantonrechter kennen
en dit schept een gevoel van vertrouwen, waardoor de kantonrechter ook in
bemiddeling tussen partijen dikwijls slaagt. Bij de griffies van de kanton-
gerechten zou de drempelvrees veel minder groot zijn dan bij de rechtbank,
waardoor tussen de justitiabelen en het griffiepersoneel een band kan ontstaan
die voor de sfeer van de rechtspraak van groot belang is. "Opheffing van de
kantongerechten zou dan mogelijk ten gunste kunnen zijn van de efficiency,
maar het zou ten nadele zijn van de justitiabele voor wie de kantonrechter en
het kantongerecht een volkomen vertrouwde functionaris en een volkomen
vertrouwd instituut zijn", aldus Lievaart.123 Vergeleken met wat in de negen-
tiende eeuw ree(is ten gunste van de kantonrechter naar voren werd gebracht,
bevat zijn betoog dus niets nieuws. Door de vertegenwoordigers van de kring
van gerechtssecretarissen bij de kantongerechten werd gepleit voor een ver-
hoging van de competentiegrenzen voor de kantongerechten, omdat de recht-
bankprocedure onder andere te lang duurt en te hoge kosten met zich mee-
brengt. Deze kring wenste de kantongerechtrechtspraak vooral in civiele zaken
te behouden, omdat de rechtspraak in de eerste plaats het belang van de

122. Ibid, p. 85.

123. Ibid, p. 81
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justitiabelen zal moeten dienen.124 Ook dit verhaal biedt dus weinig nieuwe

gezichtspunten voor een antwoord op de vraag of de kantonrechter voor een

goede rechtsbedeling een essentieel onderdeel vormt van de rechterlijke orga-
nisatie en in het bijzonder waar het betreft diens competentie op het terrein
van het personen-, familie- en jeugdrecht.
Reeds enigszins vooruitlopend op hoofdstuk 7 moet mij hier toch van het
hart, dat bovenvermelde schets van de kantonrechter en zijn gerecht naar de
huidige stand van zaken en kennis een te rooskleurig beeld geeft. Mogelijk
dat deze schets nog wel een waarheidsgetrouw beeld gaf van de eerste helft
van de negentiende eeuw, toen zich in vele kleine(re) plaatsen een kantonge-

recht bevond, maar in een tijd waarin 91 kantonrechters in 62 kantongerech-
ten met behulp van 467 kantonrechter-plaatsvervangers (cijfers van 1972)
benoemd zijn op een totaal van destijds ruim 13 miljoen inwoners doet een

dergelijke schildering enigszins wereldvreemd aan. Natuurlijk is het een feit,
dat de gemiddelde kantongerechtprocedure eenvoudiger van aard is dan de
procedure bij een rechtbank, dat meer zaken mondeling worden afgedaan, dat

een procureur niet vereist is, dat de betrokkene eerder zelf (met eventueel

een gemachtigde) naar het kantongerecht komt, maar om nu te zeggen dat de
justitiabele "zijn" kantonrechter kent, lijkt mij een 'ietwat' al te optimistische

beeld van de gemiddelde burger in Nederland.
In een brief van 17 februari 1972 laat het hoofd van de (destijds zo genoem-
de) Directie Kinderbescherming aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Justitie weten, dat bij een herziening van de rechterlijke organisatie de
voorkeur moet worden gegeven aan een meervoudige kamer, waaraan civiele
en strafzaken kunnen worden opgedragen, welke meervoudige kamer onderdeel
zou moeten uitmaken "van een personen-rechtbank, dat wil zeggen een recht-

bank waarbinnen de rechtspraak over de persoonlijke relaties (familie/gezins-
en personenrecht) en/of over de persoon zelf (strafrecht) centraal staat, de
gemeenschappelijke noemer vormt".125 Voorzitter van deze meervoudige kamer
zou de kinderrechter moeten zijn, waarbij een lekenelement zou moeten wor-

den ingebouwd door het opnemen van 'bijzitters' (niet-leden van de rechter-
126

lijke macht), zoals een psycholoog een pedagoog, een psychiater, enz.
Over de positie van de kantonrechter werd opgemerkt, dat zijn familierech-
telijke competentie zou moeten worden overgedragen aan de kinderrechter
voorzover het de burgerlijke zaken over minderjarigen betreft, omdat "een
bestaand specialist als de kinderrechter zo ruim mogelijk moet worden be-
nut".127

12A. Ibid, p. 87.

125. Ibid, p. 138.

126. Ibid, p. 138. Zie ook het advies van de Vereniging van rechterlijke ambtenaren in

opkiding op p. 153 van het rapport.
127. Ibid, p. 131
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De werkgroep Wiersma bracht in 1972 haar rapport "Gedachten over de toe-
komst van de rechtspleging' uit. Belangrijkste aanbevelingen waren de sugges-
tie voor de samenstelling van een staatscommissie en het geven van een lijst
van onderwerpen die bij een grote herziening van de rechterlijke organisatie
aan de orde zouden moeten komen.
De Kring van Kantonrechters, die bij het verschijnen van het rapport van de
werkgroep Wiersma waarschijnlijk 'de bui at zag hangen", formeerde uit haar
midden een commissie, welke opdracht kreeg een diskussiestuk te schrijven.
Deze commissie rekende het tot haar taak "mee te werken aan de meningsvor-
ming voornamelijk omtrent het integratieprobleem,.128 Daarbij werd ook een
blik geworpen op de positie van een kantonnale rechter in de landen om ons
heen. Na een historisch overzicht wordt in het rapport een globale beschrij-
ving gegeven van de (lagere) rechters in Frankrijk, Belgit, Duitsland en
Engeland, gevolgd door een gepeperde reaktie op het rapport-Wiersma. Daarbij
wordt in het bijzonder kritiek gegeven op de door de werkgroep-Wiersma
geformuleerde voordelen van integratie, specialisatie en concentratie.129 Ook
hierbij kan ik het echter niet nalaten op te merken, dat de kritiek zwaar
gechargeerd is, zoals moge blijken uit de zinsnede: 'Gaat men over tot een te
grote geografische verdunning van de gerechten, dan werkt dat de 'vervreem-
(ling' van de justitiabele van het voor hem vreemde, boven hem gestelde (niet
naast hem, om hem te helpen) apparaat in de hand".130 Alsof  de

(kanton)rechter de mensen in zijn kanton en de justitiabele de (kanton)-
rechter werkelijk kent. Bedoeld zal zijn dat de lagere rechter meer in contact
treedt met de plaatselijke en regionale bevolking 6n daardoor beter op de
hoogte is van plaatselijke en regionale gebruiken en problematiek. Overigens
valt uit het diskussiestuk van deze commissie niet op te maken of de kritiek
door de Kring van Kantonrechters wordt gedragen.

3.7. DE STAATSCOMMISSIE HERZIENING RECHTERLIJKE OR-
GANISATIE

Op 1 april 1976 werd bij Koninklijk Besluit een Staatscommissie ingesteld
overeenkomstig het voorstel van de werkgroep Wiersma. De Staatscommissie
kreeg in het bijzonder de taak om, met inachtneming van het door deze
werkgroep- Wiersma verzamelde materiaal en het daarop geleverde kommen-
taar, advies uit te brengen over de maatregelen die getroffen zouden moeten
worden om de organisatie van de rechtspraak in ruime zin, de samenstelling
van de rechterlijke macht daaronder begrepen, zodanig te vernieuwen, dat de

128. Commissie uit de Kring van Kantonrechters, Bijdrage tot de discussie over de her-

ziening van de rechterlijke organisatic, juli 1973.
129. Ibid, p. 77 cv.

130. Ibid, p. 82.
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rechtspleging aan de maatschappelijke omstandigheden en opvattingen zou zijn
aangepast. Tevens zouden voorstellen moeten worden gedaan omtrent in ver-
band daarmee te treffen wettelijke voorzieningen.
Door cen aantal omstandigheden heeft de Staatscommissie zich bij bovenge-
noemde zeer ruime taakomschrijvingen een aantal beperkingen opgelegd. Dit
was enerzijds het gevolg van een zich in de loop van de zeventiger jaren
verminderende kritiek op het functioneren van de rechter en op diens persoon
en een in die jaren toenemende kritiek op de werkbelasting van de rechter-
lijke macht en op de structuur van de rechterlijke organisatie.131 Anderzijds
werd door de Staatscommissie de aandacht gelegd op de structurele kanten
van de rechtspleging en daarbij met name gekeken naar de zittende magistra-
tuur, omdat daar de belangrijkste problemen lagen. De eerste werkzaamheden
van de Staatscommissie bestonden uit een algemene verkenning van de proble-
matiek van de rechterlijke organisatie, resulterend in een Tussentijds Rapport
dat in 1978 werd uitgebracht.

3.7.1. Tussentijds Rapport van de Staatscommissie

Op 31 oktober 1978 bracht de Staatscommissie een Tussentijds Rapport uit
over hetgeen de Staatscommissie sedert haar instelling in 1976 heeft verricht.
Tevens geeft dit rapport een indruk van de voornemens van de Staatscom-
missie voor de toekomst. Zo werd meegedeeld, dat in het verdere verloop van
haar werkzaamheden nadere opdrachten aan subcommissies zullen worden ver-
strekt in het licht van systematisch te ontwikkelen analyse- en organisatie-
modellen (p. 4 T.R.). Omdat naar het oordeel van de Staatscommissie nog te
weinig onderzoek in Nederland is verricht op het gebied van de praktijk van
de rechtspleging, heeft het secretariaat van de commissie onderzoeken ter
hand genomen naar de frequentie van het instellen van hoger beroep en naar
het functioneren van de alleenrechtsprekende rechter in de civiele en admini-
stratieve rechtspraak. Een onderzoek naar de grondslagen van de rechtspraak
werd  afgewezen. Deze suggestie werd in het rapport van de werkgroep
Wiersma overwogen, omdat de uitkomsten van een dergelijke studie mogelijke
grondlijnen zouden kunnen aangeven voor organisatorische veranderingen in de
rechtspleging. De Staatscommissie was echter van oordeel, dat het onjuist zou
zijn om de herziening van de rechtspleging te baseren op theoretisch gekozen

uitgangspunten, met miskenning van het feit dat er at een constitutioneel
verankerd stelsel van rechtspraak bestaat.132

In het Tussentijds Rapport zijn van belang de opvattingen die worden geven-
tileerd over de taakomschrijving van de Staatscommissie. Zo valt te lezen, dat
de commissie de termen "rechtspraak" en "rechtspleging' ruim opvat en daar-

131. Eindrapport (decl I), p. 2 en 3.

132. Ibid, p. 3 en 4.
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onder ook die taken rekent, die in wezen bestuurlijke werkzaamheden inhou-
den, de zogenaamde oneigenlijke rechtspraak.133 De Staatscommissie rekent
het tot haar taak om te onderzoeken of sommige van deze taken niet beter
door andere organen kunnen worden vervuld. Een ander belangrijk onder-
zoeksterrein betreft de keuze voor collegiale of enkelvoudige rechtspraak134
en de vraag of de bevoegdheden van de arrondissementsrechtbank en het
kantongerecht wijziging behoeven.135

3.7.2. Eindrapport van de Staatscommissie

Alvorens met een Eindrapport te komen, heeft de Staatscommissie driemaal
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te laten adviseren door subcom-
missies. Een subcommissie AROB werd op 2 juli 1979 ingesteld136 en op 29
november 1979 volgde de instelling van de subcommissie 'sociale verzekerings-
rechtspraak en arbeidsrechtspraak' en een subcommissie 'taken en bevoegd-
heden kantonrechters en rechtbanken'. Een voor ons onderwerp belangrijke
konstatering wordt in het rapport van de laatste subcommissie gedaan, waar
te lezen valt:

"De verdeling van zaken over kantongerecht en rechtbank kan derhalve
nauwelijks meer verklaard worden uit de wenselijkheid van unusrecht-
spraak voor eenvoudige zaken, van een eenvoudige procedure of van
bekendheid van de rechter met plaatselijke toestanden. De huidige ver-
deling is het resultaat van incidentele beslissingen in het verleden.
Materieel gezien zijn er nauwelijks objectieve criteria te vinden voor
toekenning van rechtsmacht hetzij aan de kantonrechter hetzij aan de
rechtbank..137

Deze konklusie wordt in het rapport van de subcommissie verder uitgewerkt
en blijkt van groot belang te zijn geweest voor het uiteindelijke advies van
de Staatscommissie om rechtbank en kantongerecht te integreren tot een
gerecht van eerste aanleg.
In juni 1984 bracht de Staatscommissie deel I van haar Eindrapport uit, dat
geheel gewijd was aan de herziening van de rechterlijke organisatie. Het in
mei 1985 uitgebrachte decl II van haar Eindrapport bevatte onderwerpen die
op de persoon van de rechter en diens functioneren betrekking hebben. Bij

133. Tussentijds Rapport, 1978, p. 1

134. Ibid, p. 11 en 12.

135. Ibid, p. 12 en 13.

136. De Staatscommissic bracht in december 1981 advies uit over het interim-rapport

van deze subcommissie.
137. Rapport van de Subcommissie taken en bevocgdheden kantonrechters en recht-

banken van de Staatscommissie Herziening Rechtertijke Organisatie, 1982, p. 5.
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Koninklijk Besluit van 11 juni 1987 werd de Staatscommissie opgeheven onder
de dankzegging voor de door haar bewezen diensten.138

De Staatscommissie formuleert in haar Eindrapport een aantal uitgangspunten
op grond waarvan zij tot haar aanbevelingen gekomen is. Kort gezegd komen
deze hierop neer:
- hoger beroep zal steeds mogelijk moeten zijn;
-     de Hoge Raad zal als cassatierechter moeten blijven optreden ter ver-

zekering van de eenheid van het recht;
-     behandeling van een zaak in eerste aanleg kan in beginsel steeds door

een enkelvoudige kamer geschieden, die naar een meervoudige kamer
moet kunnen en mogen verwijzen;

-     specialisatie van de rechter op enkele rechtsgebieden moet tot de moge-
lijkheden behoren;

-    de rechtsgebieden moeten zodanig zijn ingedeeld, dat de bestuurlijke
eenheden steeds met een rechtbank te maken zullen hebben;

-    het creBren van nevenzittingsplaatsen moet voorkomen dat het gerecht
van eerste aanleg te ver van de justitiabele komt af te staan;-  de rechtsgang dient zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk te
ajn.139

In het navolgende wordt kort stil gestaan bij de belangrijkste aanbevelingen
van de Staatscommissie en bij de door haar gedane voorstellen om te komen
tot integratie van kantongerecht en rechtbank en die aanbevelingen welke
voor ons onderzoek van belang zijn.

3.7.2.1.          Rechtspraak door een meervoudige of een enkelvoudige kamer

De Staatscommissie blijkt verdeeld te zijn geweest over de vraag of recht-
spraak in eerste aanleg in de regel door de meervoudige Kamer dient te ge-
schieden. In het Tussentijds Rapport was de Staatscommissie nog tot de slot-
som gekomen, dat "rechtspraak naar het collegiate model in beginsel de voor-
keur verdient", al stond zij in 1978 niet afwijzend tegenover de mogelijkheid
van afdoening van daarvoor in aanmerking komende zaken in eerste aanleg
door de enkelvoudige kamer.140

In 1982 en 1984 blijkt de meerderheid van de Staatscommissie er geen be-
zwaar tegen te hebben, dat voor de rechtspraak in eerste aanleg wordt uit-
gegaan van behandeling door een enkelvoudige kamer, al zal steeds "een niet
onbelangrijk gedeelte van de zaken door een meervoudige kamer moeten wor-
den afgedaan, hetzij omdat een zaak juridisch of feitelijk ingewikkeld is,
hetzij omdat zulks met het oog op de opleiding van minder ervaren leden van

138. Staatscourant 1 juli 1987, nr. 123.

139. Zie het Kabinetsstandpunt 1989, p. 14 en 15.

140. Eindrapport (decl I), p. 6.
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het betrokken college geboden is".141 Verwijzing door de unus judex naar de
meervoudige kamer dient dan ook altijd mogelijk te zijn. Hierin dient de
enkelvoudige kamer volledige vrijheid te hebben.
Een minderheid van de Staatscommissie was van mening dat rechtspraak door
de meervoudige kamer ook in eerste aanleg regel dient te zijn. In haar advies
aan de minister inzake unusrechtspraak van april 1982 werd meer diepgaand
op de voors en tegens van de unusrechtspraak ingegaan, maar daar bleek de
commissie nog voorstander van het collegiale model. Bij zaken van eenvoudige
aard of van gering belang slaat de balans door ten gunste van de unusrech-
ter, aldus de commissie.142 Voor wat betreft de appelzaken was de Staatscom-
missie unaniem van mening, dat voor unus-rechtspraak geen plaats is.143
Overigens is de Staatscommissie hierin niet al te konsekwent, wanneer zij
zich voorstandster toont van collegiale rechtspraak, maar althans de meer-
derheid van de commissie geen overwegende bezwaren heeft tegen voortzetting
van de huidige praktijk, waarbij een groot aantal zaken (in het bijzonder de
refertes en verstekken) door een unus worden behandeld. Hierin wordt door
de meerderheid van de Staatscommissie zelfs een voordeel gezien voor het
vrijmaken van de weg tot integratie van rechtbank en kantongerecht.144

3.7.2.2. Specialisatie

Reeds in het Tussentijds Rapport werd melding gemaakt (p. 10) van de me-
ning van de Staatscommissie, dat door de ontwikkelingen van het recht en
van de rechtspraak noodzakelijk was geworden, dat meer specialisatie tot de
mogelijkheden moest behoren. Nadelen van specialisatie zijn, dat het voor de
rechter een zekere verschraling betekent om slechts op 66n deelgebied werk-
zaam te zijn en dat bij een ver doorgevoerde specialisatie de rechters minder
snel elders inzetbaar zijn, hetgeen bij kleinere rechtbanken tot problemen kan
leiden.
Nu de Staatscommissie meent dat aan een zekere specialisatie van de rechter
niet valt te ontkomen, stelt zij voor om rechters korte perioden (van ca. 4
jaar) op diverse deelgebieden van de rechtspraak bezig te laten zijn.145 Dit
voorstel sluit overigens al aan bij de huidige rechtbankpraktijk.

141. Ibid, p. 7.

142. Advics inzake Unusrechtspraak, 1982, p. 5 en 6

143. Ibid, p. 6.

144. Ibid, p. 6.

145. Eindrapport, p. 7.
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3.7.2.3.          Spreiding van de gerechten

De Staatscommissie acht het van groot belang, dat de rechtspraak in eerste

aanleg "niet alleen in overdrachtelijke, maar ook in geografische zin niet te
ver van de rechtzoekende af staat".146 De commissie beveelt daarom aan om
bij de territoriale indeling van de gerechten rekening te houden met de be-
stuurlijke indeling, waarbij in het bijzonder gedacht werd aan de provinciale
indeling. Het houden van zittingen in nevenzittingsplaatsen verdient aanbeve-
ling, wanneer de hoofdzetel van het gerecht te ver van de woonplaats van de
justitiabelen is gelegen.

3.7.2.4.        Toegankelijkheid en ovenichtelijkheid

Als vierde uitgangspunt voor een nieuwe structuur van de rechterlijke organi-
satie noemt de Staatscommissie verbetering van de toegang tot de rechtsple-
ging en van het overzicht. Dit laatste kan bereikt worden door vermindering
van het aantal soorten gerechten in eerste aanleg. De toegang tot de rechts-
pleging kan worden verbeterd door een goede bereikbaarheid van de gerechten
in eerste aanleg, het waarborgen van een goede rechtshulp en verbetering
van de justiti8le taal (ook in gerechtelijke stukken).147

3.7.3. Voorstellen tot herziening van de rechterlijke organisatie

Vanuit de hierbovenvermelde uitgangspunten komt de Staatscommissie tot de
volgende voorstellen inzake een vernieuwing van de rechterlijke organisatie,
waarbij ik mij beperk tot de voor ons onderwerp relevante wijzigingsvoorstel-
len:

A. Kantongerechten en arrondissementsrechtbanken dienen te worden samenge-
voegd tot 6tn gerecht voor rechtspraak in eerste aanleg.

Hiervoor draagt de Staatscommissie als argumenten aan dat de wensen om de
rechtzoekende in eenvoudige zaken van beperkt financieel belang lange en
omslachtige reizen te besparen en de rechtzoekende een eenvoudige gerechte-
lijke procedure te bieden, slechts historisch verklaarbaar zijn. Deze argumen-
ten hebben inmiddels veel aan betekenis verloren door de volgende oorzaken:
-    de verschillen in procesgang tussen arrondissementsrechtbank en kan-

tongerecht zijn steeds kleiner geworden en ook de kantonrechter heeft

146. Ibid, p. 8.

147. Ibid, p. 8.
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meer en meer te maken met ingewikkelde zaken en zaken van onbe-
grensd financieel belang;

-   de burgers zijn meer mobiel geworden door de moderne transport-
mogelijkheden;

-    de plaatselijke gebruiken spelen een steeds minder belangrijke rol in
het recht;

-    de kennis van plaatselijke omstandigheden is minder aanwezig en ook
minder van belang dan vroeger.

Daarnaast worden door de Staatscommissie nog als argumenten aangevoerd, dat
twee verschillende rechterlijke instanties van eerste aanteg zich met eenzelfde
rechtsterrein bezighouden, hetgeen tot ondoorzichtigheid van de rechterlijke
organisatie leidt en andere bezwaren heeft: dat de rechtbank behalve gerecht
van eerste aanleg tevens appelinstantie is voor de door de kantonrechter
gegeven beslissingen en dat de kantonrechter de mogelijkheid mist om zaken
die ingewikkeld, belangrijk of van principiele betekenis zijn naar een meer-
voudige kamer te verwijzen.148
De door de Staatscommissie geciteerde argumenten v66r handhaving van het
kantongerecht zijn:
-      de ook thans nog aanwezige behoefte aan een minder formele, snelle en

weinig kostbare behandeling van zaken van beperkt financieel belang;
-      de mogelijkheid voor de rechtzoekende om nabij zijn woonplaats behan-

deling te vragen van zaken waarin betrokkene in persoon en zonder
juridische bijstand zijn zaken kan behartigen149;

-     de talrijke voor de kantonrechter vervolgde overtredingen en berechting
van kleine vorderingen, die een bijzondere aanpak van zaken en een
bijzondere bejegening van de rechtzoekende zouden vergen.

Terecht heeft de Staatscommissie deze argumenten weinig steekhoudend ge-
noemd, omdat ook eenvoudige zaken van beperkt financieel belang in een
eenvoudige procedure door een gerecht van eerste aanleg kunnen worden
afgedaan; daarvoor is geen apart kantongerecht noodzakelijk. Lang staat de
Staatscommissie niet stil bij deze voor- en tegenargumenten, want "... de
voordelen van integratie zijn, naar de mening van de Staatscommissie, evi-
dent:150 Ook het commentaar dat de Kring van Kantonrechters in september
1983 op het rapport van de subcommissie-Van Veen had gegeven, kon de

148. Ibid, p. 9 en 10.

149. Daarbij moet mijns inziens wei de kanttekening worden geplaatst, dat in veel ge-

vallen de rechtzoekende zich door cen juridisch adviseur (dikwijls cen medewerker
van een juridische EHBO of deurwaarder) of ten procureur laat bijstaan. Een be-
langrijk verschil met de rechtbankprocedure is echter, dat het in kanton-

gerechtsprocedures ter vrije keuze van betrokkenen is om zich juridisch bijstand te
verschaffen.

150. Eindrapport (decl I), p. 10.
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Staatscommissie niet vermurwen.151 Wat zijn dan die voordelen van integratie
van rechtbank en kantongerecht in 66n gerecht van eerste aanleg? De Staats-
commissie noemt er enkele:
a.   bevordering van duidelijkheid voor de rechtzoekende door versmelting

van taken en bevoegdheden van beide gerechtelijke instanties;
b.     oplossing van organisatorische en structurele problemen die in de huidi-

ge organisatie samenhangen met een te kleine of te grote omvang van
de kantongerechten;

c.   bij de grote kantongerechten ontbreekt een organisatorische structuur,
152die de eenheid van beleid zou kunnen bevorderen.

Ook integratie van gewone rechtspraak en rechtspraak door de sociale ver-
zekerings- en ambtenarenrechter (arbeidsrechtspraak), alsmede integratie van
gewone rechtspraak en AROB-rechtspraak wordt door de Staatscommissie
voorgestaan. Tenslotte zou, volgens de commissie, ook de rechtspraak in be-
lastingzaken kunnen worden overgeheveld naar (een aantal van) de gerechten
van eerste aanleg.

153

Het gerecht van eerste aanleg zou zich, in de optiek van de Staatscommissie,
derhalve bezig moeten houden met alle rechtspraak die thans (nog) bij de
rechtbanken, kantongerechten, raden van beroep/ambtenarengerechten en
belastingkamers van de gerechtshoven berust. Door integratie wordt in ver-
gaande mate aan de hierbovengenoemde uitgangspunten - te weten: specialisa-
tie, spreiding van de gerechten, toegankelijkheid en overzichtelijkheid - tege-
moet gekomen.
Het is echter nog maar de vraag of een dergelijk gerecht van eerste aanleg
geen mammoetgedrocht wordt, waar Bn de rechtzoekende tn de rechter het
spoor bijster kunnen raken c.q. verloren kunnen gaan in de massa. Zouden de
ervaringen met het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) en de
ervaringen met de middenschool hierin een voorbeeldfunctie kunnen vervullen?
Doemt hier niet het schrikbeeld op van de eenzame leerling, die zich in de
schoolfabriek totaal verloren voelt of dat van de leerkracht, die door de
massaliteit en organisatiestructuur alle kontakt met zijn collega verloren
heeft? Hoewel ook hiervan kan worden gezegd, dat verschillende vormen van
onderwijs in een school zijn ondergebracht, gaat de vergelijking verder mank.
Onderwijs is immers een langdurig proces van kennisoverdracht, terwijl de
rechtzoekende meestal een eenmalig kontakt met de rechter heeft.

151. Commentaar van de Kring van Kantonrechters. Zij waren tegen integratie onder

mecr op grond van procedurele verschillen, vrees voor vermindering van produkti-
viteit, vermindering van aantrekkingskracht van rechterlijke functies op buiten-
staanders en organisatorische problemen van onderscheiden aard.

152. Eindrapport (decl I), p. 10.
151 Ibid, p. 12-14.
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B.   Voorstellen tot regeling van de inteme organisatie van het gerecht van
eerste aanleg.

De Staatscommissie is voorstander van cen gerecht, dat uit een aantal secties
bestaat, welke ieder op een bepaald deelgebied van het recht werkzaam zullen
zijn. Een indeling van deze rechtsgebieden geeft de Staatscommissie niet,
omdat zij dit wenst over te laten aan het desbetreffende gerecht. De secties
zullen bemand moeten worden door rechters die deel uitmaken van een meer-
voudige kamer. Ervaren rechters kunnen worden belast met de alleenrecht-
spraak of met een kamervoorzitterschap. Doel moet zijn dat iedere rechter in
minstens twee secties inzetbaar is. De president van het gerecht in eerste
aanleg dient in de visie van de Staatscommissie tegelijk (kort-geding-)rechter,
co8rdinator en manager te zijn. In zijn leidinggevende werk moet hij kunnen
rekenen op de steun van 66n of meer vice-presidenten. Gezamenlijk vormen
zij het presidium van het gerecht.154 Zowel het griffie- als secretariaatsper-
soneel van het gerecht zullen aan hogere eisen moeten voldoen, zodat zij bij
het voorbereiden van het vonnis de rechter(s) kunnen bijstaan.

C.        Voorstel tot rechtspraak in twee feitelijke instanties

Naar de mening van de Staatscommissie moet de rechterlijke organisatie ge-
heel worden geschoeid op de leest van rechtspraak in twee feitelijke instan-
ties. Zo dient alle rechtspraak in hoger berocp aan de gerechtshoven te wor-
den opgedragen. De rechtspraak in hoger beroep dient, evenals die in cassatie,
voorbehouden te blijven aan een meervoudige kamer.
De taak van de Centrale Raad van Beroep wordt over de gerechtshoven ver-
deeld. Datzelfde zou eventueel kunnen voor het hoger beroep van uitspraken
van het gerecht van eerste aanleg in belastingzaken, AROB-zaken en zaken
die thans onder de bevoegdheid van het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven of de Tariefcommissie vallen.155

Daarnaast dient ter bevordering van de eenheid van het recht en de recht-
spraak beroep in cassatie mogelijk te zijn, waarbij de Hoge Raad zowel voor
civiele zaken, strafzaken als administratieve zaken de enige cassatierechter
moet zijn.156

De Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie werd bij Koninklijk
Besluit van 11 juni 1987 (Stcrt. 1 juli 1987, nr. 123) opgeheven onder dank-
zegging voor de door haar bewezen diensten.

154. Eindrapport (decl I), p. 17.

155. Ibid, p. 19-23.

156. Ibid, p. 23-26. Zie over deze materie evencens het Kabinetsstandpunt over het

Eindrapport 1989, p. 14-31.
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3.8. KRITIEK OP HET EINDRAPPORT VAN DE
STAATSCOMMISSIE

Het Eindrapport was nog niet goed en wel van de drukpers gerold of er werd
al hevige kritiek geuit op het voorstel. Omdat de meeste van deze bezwaren
buiten ons onderwerp vallen, wil ik mij hier beperken tot de kritiek op de
integratiegedachte van kantongerecht en rechtbank.
Blaauw stelde een groot aantal kritische vragen rond de voorstellen om te
komen tot 66n gerecht van eerste aanleg en in het bijzonder had hij kritiek
op het feit, dat in het Eindrapport geen antwoord te vinden is op de vraag of
zo'n gerechtelijke 'mammoetorganisatie' noodzakelijk of wenselijk is "voor de
verlangde overzichtelijkheid, toegankelijkheid en specialisatie".157 Wel achtte
Blaauw de integratie van kantongerecht en rechtbank (met enige modificaties)
gewenst, omdat dit de overzichtelijkheid voor de burger bevordert, waarbij hij
opmerkt, dat de kantonrechter als unus judex belast dient te blijven met de
berechting van overtredingen, van civiele vorderingen met een gering finan-
cieel belang en met zaken van voluntaire jurisdictie.158 Andere schrijvers
wijzen op de achilleshiel van de voorstellen van de Staatscommissie, namelijk
het feit dat organisatorische problemen vooruitgeschoven worden.159
Ook de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) toonde zich gematigd
kritisch ten aanzien van het voorstel van de Staatscommissie om over te gaan
tot integratie van kantongerechten en rechtbanken, al bleek uit hun reaktie
enige verdeeldheid. De meerderheid van de NVvR kon zich in grote lijnen
verenigen met de door de Staatscommissie genoemde voordelen van integratie,
waarbij wel werd opgemerkt dat eerst aan een aantal voorwaarden moest zijn
voldaan, wilde men tot integratie overgaan.
Deze door de NVvR genoemde voorwaarden waren:
-          regeling van het vraagstuk van de verplichte procesvertegenwoordiging;
-    handhaving van de voordelen welke thans de kantongerechtsprocedure

kenmerken, zoals: snelheid, een weinig formalistische procesgang en de
mogelijkheid van persoonlijke verschijning;

-     regeling van de rechtspositie van de rechters, mede in verband met de
honorering en loopbaanplanning.

157. Blaauw, 1984, p. 1183.

158. Blaauw, 1984, p. 1186. Enkele jaren later konstatcert Blaauw bij zichzelf een tocne-
mende afkeer tegen de integratie van kantonrechten en rechtbanken; zie Symposium
Integratic kantonrechten - rechtbanken, p. 19 en 20.

159. Van Oss van den Abeclen en Slothouder, 1985, p. 743 t/m 746. Voor meer kritiek

op het Eindrapport zie: W.E. Haak, Integratic van de rechtspleging, Trema 1984, p.
297; Mulders, 1984, p. 305-313; Van Julsingha, 1984, p. 314-319; Dc Groot, 1984, p.
324 t/m 328; Sarolea, 1985, p. 9 cv. Ook in de Gemeentestem 1985, nrs. 6783 t/m
6785 verschenen reacties op de voorstellen van de staatscommissic van de hand
van W. Duk, A. Mulder en E. Brederveld.
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Verder werd er door de NVvR op gewezen dat de situatie met betrekking tot
de huisvesting moest worden aangepast aan de eisen welke door de integratie
worden gesteld. De minderheid van de leden van de NVvR, waaronder in het
bijzonder de sectie kantonrechters, zag meer nadelen dan voordelen van inte-
gratie. In de eerste plaats zag men de hierboven genoemde voorwaarden als
een obstakel voor integratie, omdat deze voorwaarden niet zouden kunnen
worden vervuld. Verder was men tegen integratie op grond van procedurele
verschillen tussen beide gerechten, de vrees voor vermindering van produkti-
viteit (bij met name de nieuwe enkelvoudige kamers, die de kantonrechter
zouden vervangen), vermindering van de aantrekkingskracht van rechterlijke
functies op buitenstaanders en diverse organisatorische problemen van onder-
scheiden aard.
De te verwachten voordelen van integratie gaven bij het bestuur van de Ne-
derlandse Vereniging voor Rechtspraak de doorslag om positief te adviseren
inzake de integratie van kantongerecht en rechtbanken mits aan een aantal
essentiele voorwaarden zou zijn voldaan. Daarbij waarschuwde het bestuur
voor overhaasting bij doorvoering van de integratie, omdat de medewerking
van alle betrokkenen zonder meer noodzaketijk werd geacht en dus werd de
aanbeveling gedaan om een ruime overgangsregeling te ontwerpen en de in het
geding zijnde rechtsposities (in het bijzonder die van de kantonrechter) zorg-
vuldig te bezien.160

Ook de vergadering van presidenten van de gerechtshoven had geen overwe-
gende bezwaren tegen het samenvoegen van de op verwante terreinen werk-
zame rechtbanken en kantonrechter. Anders dan het bestuur van de NVvR
achtten de hofpresidenten een dergelijke integratie wel binnen afzienbare tijd
te verwezenlijken.161

3.9. KABINETSSTANDPUNT INZAKE DE INTEGRATIE TOT EEN
GERECHT VAN EERSTE AANLEG

In april 1989 werd het kabinetsstandpunt over het Eindrapport (deel I) van de
Staatscommissie openbaar gemaakt. Op grond van de voorliggende adviezen
besloot de minister van Justitie hierin in beginsel het voorstel over te nemen
van de Staatscommissie, namelijk om gerechten van eerste aanleg te vormen,
waarin zowel de huidige gewone gerechten van eerste aanleg als de admini-
stratieve rechtspraak in eerste aanleg worden geintegreerd. Daarbij zal de

160. Kabinetsstandpunt 1989, p. 30 en 31.

161. Sterk, 1987, is voorstander van integratie, mits dit kidt tot -de veel bepleite gro-

tere duidelijkheid voor de rechtzockenden, cen betere organisatic en meer effician-
cf. Belangrijker acht hij echter 'cen procedure die tevens beter is afgestemd op
de kwaliteitseisen die daaraan, medc onder invloed van het Mensenrechtenverdrag
van Rome, in toenemende mate worden gesteld" (p. 211).
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rechtspraak in eerste aanleg kunnen plaatsvinden door een enkelvoudige ka-
mer, mits de betrokken rechter de volledige vrijheid heeft om iedere zaak ten
aanzien waarvan hij dit wenselijk oordeelt, naar de meervoudige kamer van de
rechtbank te verwijzen, aldus de minister, waarbij hij zich de rechtbank
voorstelde als het gerecht van eerste aanleg. Deze mening is geworden tot het·
standpunt van het kabinet.162 Als grote voordelen van deze integratie worden
vooral gezien:
-        de overzichtelijkheid van de rechterlijke organisatie voor de burger;
-    de verhoging van de kwaliteit van de rechtspleging, die vooral wordt

verwacht van een flexibele organisatie van het nieuwe gerecht;
-        een betere inzet van de rechtsprekende en ondersteunende capaciteit;
-         de mogelijkheid van een evenwichtige werkverdeling binnen het college;
-     de vergroting van de mogelijkheid om tot specialisatie te komen op die

terreinen waar zulks wenselijk is;
-    de mogelijkheid van een betere afstemming van het rechterlijk belcid

ter voorkoming van het uiteenlopen van uitspraken op identieke of
aanpatende rechtsgebieden; en tenslotte

-     de verwezenlijking van de mogelijkheid van verwijzing naar een meer-
voudige kamer, indien zij met ingewikkelde, gewichtige of principiele
zaken wordt geconfronteerd.163

Deze in het kabinetsstandpunt genoemde voordelen, worden niet nader toege-
licht. De minister van Justitie heeft zich hierbij geheel verlaten op de des-
kundigheid van de Staatscommissie, waarbij hij overigens ook de mogelijke
nadelen van integratie opsomt, welke door zowel de Staatscommissie als onder
andere door de sectie kantonrechters in het advies van de NVvR naar voren
zijn gebracht en welke hierboven reeds zijn genoemd. Waar - door onder meer
de NVvR - gewaarschuwd is voor een niet te snelle overgang, deelde de mi-
nister mee, deze waarschuwing serieus te nemen en gaf hij te kennen over-
tuigd te zijn van het feit, dat de

onderha e
integratie met grote zorgvul-

digheid moet worden voorbereid (zie hierna).
Kort samengevat komen de beleidsvoorstellen van het kabinet neer op het
volgende:
-    De rechtspraak in eerste instantie in civiele, straf- en administratieve

zaken zal in de toekomst plaatsvinden bij een geintegreerd gerecht van
eerste aanleg, de huidige arrondissementsrechtbank.

-     In de eerste fase, welke naar men verwacht in 1993 zal zijn afgerond,
zal de rechtspraak in eerste aanleg in sociale zekerheidszaken, ambte-
naren- en pensioenzaken, AROB-zaken en vreemdelingenzaken vanaf

162. Kabinetsstandpunt 1989, p. 31. Ik beperk mij hier tot het kabinetsstandpunt inzake

de civicle en strafprocedure en laat derhalve de voorstellen en standpunten inzake
de administratieve rechtsgang buiten beschouwing.

163. Kabinetsstandpunt, p. 36 en 37.

164. Ibid, p. 37 cn 38.
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1991 successievelijk worden opgedragen aan administratieve sectoren,
die aanvankelijk aan een (voorlopige beperkt) aantal rechtbanken zullen
worden verbonden165;

-    In de tweede fase, welke naar verwachting in 1995 zal zijn afgerond,
dienen de huidige kantongerechten te zijn samengesmolten met de
rechtbanken166;

-    In een derde fase, die in 1997 moet zijn afgerond, zal een herziening
van het hoger beroep en de cassatie in civiele en strafzaken haar be-
slag moeten krijgen. Het hoger beroep in zaken die in eerste aanleg
door een enkelvoudige kamer van de arrondissementsrechtbank zijn
berecht, dienen dan te worden ingesteld bij een meervoudige appel-ka-
mer bij diezelfde rechtbank. De rechter die de uitspraak in eerste aan-
leg heeft gedaan zal geen deel mogen uitmaken van deze kamer,.167

Van uitspraken die in eerste aanleg door de meervoudige kamer van de
arrondisementsrechtbank zijn gedaan, staat hoger beroep open op de
meervoudige kamer van het gerechtshof. Het appel van de 'gewezen
kantonzaken' die in eerste aanleg door een enkelvoudige kamer zijn
berecht, zal reeds vanaf de tweede fase opgedragen 1 n aan de   meer-
voudige appelkamer van de arrondissementsrechtbank;
Tenslotte zal in de vierde en laatste fase van de onderhavige reorgani-
satie, die naar wordt verwacht twee jaar na de derde fase kan zijn
afgerond, de administratieve rechtspraak in eerste aanleg voor zover die
nog niet is geintegreerd met de gewone rechtspraak, eveneens daarin
worden opgenomen.169

De minister verwacht dat - afgezien van de meerkosten van een adequate
huisvesting van de 'rechtbanken nieuwe stijl' - de gehele operatie budgettair
neutraal zal kunnen verlopen. Alleen bij de invoering en eerste verwezenlij-
king van de plannen zullen 'meerkosten' worden gemaakt (p. 112). Bovendien
doet hij een beroep op de rechterlijke macht om loyaal aan deze plannen mee
te werken (p. 114). Voor wat betreft het tot stand brengen van beide gerech-
ten in 66n rechtbank wordt een onderscheid gemaakt tussen de formele or-
ganisatie van het nieuwe gerecht, zoals die wordt vastgesteld in wetten en
algemene maatregelen van bestuur en de interne organisatie van het gerecht,
dat wil zeggen de organisatie en de wijze van werken van het apparaat dat
de rechter ondersteunt. Derhalve zullen twee processen nodig zijn van ver-

165. Ibid, p. 112-113. Voor de administratieve en belastingrechtspraak, aismede voor an-

dere zaken (bedrijfsleven, studiefinanciering), zie p. 113. Zie voor een nadere toe-
lichting p. 72-84.

166. Ibid, p. 84-105.

167. Vergelijk de 'De Cubber'-case, EHRM 26 oktober 1984, Publ. ECHR, series A, vol.

86, p. 48 cv.
168. Zie voor de beoogde wijzigingen in de cassatierechtspraak: kabinetsstandpunt, p. 113.

169. Kabinetsstandpunt, p. 112-114 en p. 68-106.
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schillend niveau, te weten het tot stand brengen van de voor de integratie
benodigde wetgeving en dat van de feitelijke en organisatorische basis binnen
de gerechten waarop de in de wet vastgestelde nieuwe structuur met succes
kan gaan functioneren.170

Overigens blijft het in dit kabinetsstandpunt bij het geven van een aantal
grove lijnen. Zo wordt vermeld, dat de minister ernaar streeft om in 1990 een
voorontwerp van wet vast te stellen, waarin het na te streven model of de
blauwdruk van de nieuwe structuur zal zijn vastgesteld. Ook op het over-
gangsrecht wordt globaal ingegaan. Niet duidelijk is dan ook of de huidige
taken van de kantonrechter bij een nieuw te creeren enketvoudige kamer (de
huidige kantonrechter) van de rechtbank moeten worden ondergebracht of dat
een verdeling van diens werkzaamheden zal plaats vinden onder meerdere
rechters, al naar gelang hun specialisaties.
De Kring van Kantonrechters heeft grote kritiek op het (concept-)kabinets-
standpunt, omdat zij van mening is, dat de argumenten voor de integratie-
na afweging - als "grotendeels onjuist en voor het overige zeer licht bevon-
den" kunnen worden afgedaan.171 Zij komt tot een groot aantal argumenten,
waarom de integratie van de kantongerechten met de rechtbanken geen pro-
blemen zal oplossen, maar eerder contra-produktief zal werken. De Kring doet
dan ook een dringend beroep op het Kabinet om "af te zien van het verder
volgen van deze heilloze weg". In het geval hierop toch voortgegaan wordt,
legt de Kring van Kantonrechters, de volle verantwoordelijkheid voor dc fu-
neste gevolgen hiervan bij degenen, die deze besluitvorming ondersteunen.172

De argumenten van de kantonrechters mogen hen niet baten. Uit diverse
uitspraken van zowel de staatssecretaris als de minister van Justitie blijkt,
dat met het instellen van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organi-
satie een niet omkeerbaar proces op gang is gebracht, ondanks de vele kritiek
die geleverd is.173 Nadat de - nagenoeg gehele - administratieve rechtspraak
in eerste aanleg zal zijn geconcentreerd in de administratieve sector van de
rechtbanken, volgt in 1995 de integratie van de kantongerechten in de ge-
rechten van eerste aanleg. "Hiermee", zo sprak de staatssecretaris van Jus-
titie, "wordt een eind gemaakt aan een vrij willekeurige competentieverdeling

170. Ibid, p. 98 ev.

171. Kring van Kantonrechters, Advies, 1989, p. 457.

172. Ibid, p. 462 jo. 457.

173. De kritiek betreft de integratie van vcrschillende gerechten tot cen gerecht van

cerste aanteg, de regeling van intern appel en de ondelbrenging van de administra-
tieve rechtspraak bij het gerecht van eerste aanleg. Zie o.a. Boer, 1989, p. 1084
en 1085; Mulder, 1989, p. 1073-1081; Hammerstein, 1989, p. 285-286; Van Juisingha,
1989, p. 301-304; Saclman, 1989, p. 509 t/m 514; de reaktie van het bestuur van
NVvR van 14 juli 1989 aan de minister van Justitie, Trema 1989, p. 263-267;  het
rapport van de studiecommissie intern appel aan het bestuur van de NVvR in Tre-
ma, 1990, p. 231-240 en Lippmann, 1990, p. 947-955.
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tussen kantongerechten en rechtbanken, die, naar de woorden van de staats-
commissie, alleen historisch verklaarbaar is.'174 Daarbij gaf de staatssecretaris
aan, dat een aantal gemeenten zal worden aangewezen als plaatsen waarin
eveneens zitting wordt gehouden door de rechters uit het gerecht van eerste
aanteg: "De tijd dat de rechtbank in een dagreis te paard en het kantonge-
recht te voet bereikbaar moesten zijn, ligt ree(is geruime tijd achter ons..175

Op het symposium "Herziening rechterlijke organisatie" werd door minister
Hirsch Ballin in zijn openingstoespraak nog eens stil gestaan bij de achter-
gronden en doelstellingen, alsmede de geplande fasering van de reorganisatie.
Doelstellingen van de voorgenomen reorganisatie zijn nog steeds:
-   het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren onderscheidenlijk

het in stand houden van de kwaliteit van de rechtspraak. Het begrip
'kwaliteit' ziet zowel op de juridische kwaliteit van de rechtspraak als
de gebruikerswiendelijkheidi'76 van de rechterlijke organisatie;

-    het vergroten van de doelmatigheid van de organisatie van de rechts-
praak.177

In zijn rede wees de minister tegelijkertijd de suggestie vanuit de kring van
kantonrechters, om te komen tot de vorming van 66n kantongerecht per ar-
rondissement, af. Dit door de kantonrechters voorgestelde model gaat, aldus
de minister, "voorbij aan de inhoudelijke samenhang van de gehele rechtspraak
in eerste aanleg en houdt toch de waterdichte schotten in stand die bij inte-
gratie juist verdwijnen. Dat neemt niet weg dat straks binnen de geTnte-
greerde gerechten van eerste aanleg sectoren kunnen worden gevormd waar-
binnen zeker in de aanvang de ervaring van de voormalige kantonrechters en
in meer structurele zin het karakter van de voormalige kantonrechtspraak

174. Rede op 22 maart 1990 uitgesproken ter gelegenheid van de opening van het geres-
taureerde kantongerecht in Hoorn, Stcrt. 1990, 59, p. 4.

175. Ibid, p. 4. Interessant daarbij is dat de staatssecretaris cveneens melding maakte

van dc gedachte om  - zij het slechts in een beperkt aantal van de huidige kan-
tonrechterszaken - te kunnen kiczen voor een meervoudige behandeling, hetgccn

hij *kwantitatief wellicht beperkt, doch kwalitatief cen grote stap vooruit' noemde.

Zie verder Stcrt. 1990, 82, p. 4, waarin minister Hirsch Ballin ter gelegenheid van
de gerestaureerde zittingszaal van dc rechtbank in de stad Groningen op 25 april
1990 eveneens stilstond bij de gevolgen van de gercchtelijke reorganisatic. Zie ook
Stcrt. 1990, 174, p. 4. voor cen rede van Hirsch Ballin van soortgelijke strekking

176. Gebruikersvriendelijkheid houdt volgens de minister in, dat de rechtsprocedure

v6ldoet aan de vereisten van tocgankelijkheid en snelhcid. Voor verbctering van de

toegankelijkheid zal allereerst dc struktuur van de rechterlijke organisatie als
geheel doorzichtig mocten zijn. Ten tweede is aan de toegankelijkheid het vereiste
van geografische bercikbaarheid verbonden. Het begrip snelheid ziet op de termijn
waarbinnen de procespartijen een uitspraak tegemoet kunnen zien (p. 10 en 11).

177. Opgenomen in de bundel Herziening Rechterlijke Organisatic, 1990, p. 3 t/m 18.
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behouden kunnen blijven:178 Om de bij de kantonrechters bestaande weer-
stand tegen de reorganisatie (wat) weg te nemen, merkte Hirsch Ballin nog
op, dat hij het van groot belang achtte, dat in een vroegtijdig stadium aan
alle betrokkenen, in het bijzonder de kantonrechters, duidelijkheid over hun
rechtspositie wordt verschaft. Overigens bleek op het symposium in179

Nijmegen, dat de standpunten van voor- en tegenstanders van de reorganisatie
van de rechterlijke macht nauwelijks nader tot elkaar waren gekomen, maar
wie had anders verwacht in deze zo moeilijke materie.
Het is het voornemen van de minister van Justitie om de herziening van de
rechterlijke organisatie in drie fasen tot stand te brengen. De eerste fase (tot
1995) omvat de integratie van de administratieve en de gewone recht-
spraak.180 De tweede fase dient per 1 januari 1995 haar beslag te krijgen. Zij
omvat allereerst de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken, ten
tweede een als gevolg daarvan noodzakelijke aanpassing van het burgerlijk en
het strafprocesrecht en ten derde zal in deze fase een definitieve regeling
van het hoger beroep in civiele en in strafzaken worden getroffen. In de
derde fase, welke per 1 januari 1998 wordt voorzien, zal allereerst de her-
strukturering van de administratieve rechtspraak moeten worden voltooid. Ten
tweede zal in deze fase de toegang tot de cassatieprocedure worden herzien.
Het is overigens de vraag of dit - optimistische - scenario kan worden ge-
haald.181
Voor wat betreft de taken van de kantonrechter op het terrein van het fami-
lierecht is echter nog niet duidelijk wie met de rechtsmacht terzake wordt
belast. Zullen deze tot het werkterrein van de kinderrechter gaan behoren?
Nu hierover geen verdere gegevens bekend zijn en de plannen nog in het
voorbereidingsstadium verkeren, biedt de voorgestelde reorganisatie van de

178. Bundel Herzkning Rechterlijke Organisatie, 1990, p. 15. Eerder reeds had dc secre-

taris-generaal van het ministerie van Justitie, mr. GJ. van Dinther, in cen op 28
oktober 1988 gehouden voordracht voor de Kring van kantonrechters (integmal
opgenomen in Trema 1988, p. 354-367) gezegd, dat zijns inziens voor cen aparte
kantonrechter voor cen bepaaide categoric zaken geen plaats is, waarbij hij ove-
rigens niet uitsloot, dat het college van het gerecht van eerste aanleg bij de on-
derlinge taakverdeling zou uitgaan van met name de expertise en de belangstelling
van een of meer leden voor bepaaide categorieen van zaken (p. 358).

179. Ibid, p. 9.

180. Zie het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de

Ambtenaren;vet, 1929, de Berocpswet en enkele andere wetten (integratic raden van

berocp/ Ambtenarengerechten en arrondissementsrechtbanken; vercenvoudiging rege-
lingen vorming en bezetting kamers), TK 1990-1991, 21967, nrs. 1 en 2.

181. De Memorie van Antwoord (TK 1990-1991 21 967, nrs. 5-7) kon niet meer in de

tekst worden verwerkt. De minister van Justitie blijkt daarin in ieder geval te zijn
afgestapt van de (fel bekritiscerde) gedachte inzake het int6rn appcl.
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rechterlijke macht een goede gelegenheid om de rechterlijke taken op het
terrein van het familie- en jeugdrecht kritisch te beschouwen.

3.10. KONKLUSIE

In de hoofdstukken 1 en 2 zagen wij dat aan de competentieverdeling op het
terrein van het familie- en jeugdrecht tussen kantonrechter, kinderrechter en
familiekamer van de rechtbank geen duidelijke motieven ten grondslag hcbben
gelegen. In dit hoofdstuk is in grote lijnen ingegaan op de diverse door over-
heid, commissies en deskundigen gedane voorstellen om te komen tot een
wijziging van de rechterlijke organisatie. Hoewel aan deze reorganisatievoor-
stellen diverse noodzaketijk geachte verbeteringen van de rechtspraak (door-
zichtigheid, doelmatigheid) ten grondslag lagen, zijn hiervoor toch voorname-
lijk de noodzakelijk geachte bezuinigingen op de rechterlijke organisatie h6t
Leitmotiv geweest. Daarbij hebben wij gezien, dat eigenlijk al direkt na in-
voering van de Wet op de Rechterlijke Organisatie in 1838 gezocht is naar
een herziening van de rechtspraak in eerste instantie (integratie van kanton-
gerecht en arrondissementsrechtbank). Opvallend daarbij is, dat in alle re-
organisatieplannen geen of nauwelijks aandacht is besteed aan de gevolgen
hiervan voor de familie- en jeugdrechtspraak. Nu, ruim anderhalve eeuw na
invoering van de Wet RO, lijkt het er op, dat een volledige herziening van
de rechterlijke organisatie een goede voedingsbodem heeft gekregen en dat de
meesten thans wel overtuigd zijn van de noodzaak van een reorganisatie,
waarbij diverse soorten rechtspraak geintegreerd zullen gaan worden in 66n
gerecht van eerste aanleg, de huidige arrondissementsrechtbank.
Voor wat betreft het personen-, familie- en jeugdrecht leidt dit tot een nood-
zakelijke bezinning op de vraag met welke soort van rechtspraak de justitia-
bele het meest gediend is. Het kabinetsvoornemen om te komen tot een gron-
dige reorganisatie van de rechtspraak biedt derhalve een goede gelegenheid
om te komen tot een blauwdruk van een nieuwe rechtsmacht inzake het per-
sonen, familie- en jeugdrecht, ook al liggen aan dit reorganisatiestreven
hoofdzakelijk financiale argumenten ten grondslag. 'Geld' kan in dit geval
echter een goed breekijzer zijn om bepaalde noodzaketijke vernieuwingen tot
stand te brengen in de familie- en jeugdrechtspraak. Atvorens terzake kon-
krete voorstellen te doen, wil ik in de drie volgende hoofdstukken eerst een
'blik over de grens' werpen om te bezien wat elders tot de taak van de fami-
lie- en jeugdrechter behoort, op welke wijze hij zijn taak uitvoert, en hoe
het specialisme van familie- en jeugdrechter is ingebed in de rechterlijke
organisatie, waardoor het mogelijk wordt om met de in voorgaande hoofdstuk-
ken besproken problematiek aanzetten te geven tot een nieuwe familie-en
jeugdrechtspraak in ons land.
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Hoofdstuk 4

FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAK IN BELGIE

4.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de Belgische wettelijke regeling
van de familie- en jeugdrechtspraak. Voor het Belgisch recht is gekozen,
omdat er duidelijke overeenkomsten bestaan in de ontstaansgeschiedenis van
de rechtspraak. Immers, tot 1830 - het jaar van de afscheiding - waren de
Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden voor wat betreft het rechtssysteem
met elkaar verwant. Sedertdien bestaan belangrijke verschillen in zowel het
materiBle als in het formele recht. Het Belgische recht is duidelijk geant op
de Franse Code Napoleon, terwijl het huidig Nederlands recht, zoals wij hier-
voor zagen, een mengelmoes vormt van Romeins, oud-vaderlands en Frans
recht.

In het onderstaande zal eerst kort worden ingegaan op het oud-Belgisch
recht, waarna de onderverdeling in rechterlijke instanties op het terrein van
het familie- en jeugdrecht in Belgie wordt behandeld.

4.2. IETS OVER DE GESCHIEDENIS

V66r 1804 bestonden er grote overeenkomsten tussen het Zuid-Nederlandse
familierecht en het recht in de Noordelijke Nederlanden. Een goed voorbeeld
daarvan is het voogdijrecht, want evenals bij ons kende men in het zuiden
drie vormen van voogdij-overdracht:
a.  de wettelijke voogdij van de opgaande bloedverwanten en van de

langstlevende echtgenoot;
b.       de testamentaire voogdij;
c.        de datieve voogdij.
De datieve voogdij droeg een subsidiair karakter, al moet worden opgemerkt,
dat in bijna alle dorpen en steden de benoeming van een wettige of testamen-
taire voogd door het openbaar gezag moest worden goedgekeurd en dat dus
iedere voogd in zekere zin een tutor dativus was.1 Vandaar dan ook dat in
het oud-Belgische recht de voogdij overwegend bestuurlijk van aard was, in

1.          Van Houtte, 1930, p. 20. Zie voor het oud-Franse recht: Paul Viollet, 1966, p. 589.

125



tegenstelling tot de familiale voogdij. Steeds waren het de schepenen of deuit of door dit college in het leven geroepen weeskamer, die de (met name
financiale) bescherming van minderjarigen handhaafde(n). In enkele plaatsen
was het de rechter die een voogd aanstelde. Bijna overal echter was het de
weeskamer (oft "Weezerie") die belast was met het toezicht op de belangen
van de minderjarige en met de benoeming van de datieve voogd.2 De familie
zou pas na 1800 een meer belangrijke taak in het voogdijrecht gaan innemen.
Tot het begin van de negentiende eeuw droeg de familie onder andere kan-
didaten voor benoeming tot (mede)voogd voor of verschafte zij bepaalde in-
lichtingen aan de Weeskamer.3 De Weeskamers* hadden de meest uitgebreide         1
bevoegdheid op het terrein van de voogdij en deze organen dienden alle pre-
ventieve en repressieve maatregelen te nemen, die in het belang van de min-
derjarige vereist werden. In de meeste gevallen beslechtte de Weeskamer
eveneens bepaalde geschillen tussen bijvoorbeeld voogd en medevoogd of tus-
sen de voogd en de familie.5 Een aantal gevallen bleef echter voorbehouden
aan de rechtsbevoegdheid der schepenen. Van de bestissingen van de Weeska-
mer kon steeds in beroep worden gekomen bij de schepenen en van hun be-
slissing kon men in beroep bij de Raad der Provincie.
Vanaf 1804 gold de Franse wetgeving, de Code Napoleon, ook voor de Zuide-
lijke Nederlanden. Het in de Code Napoleon vastgelegde voogdijrecht was
veelal een compilatie van bestaande regelingen. Deze zowel geschreven als
ongeschreven rechtsregels konden van plaats tot plaats en van streek tot
streek verschillen, maar de verschillen waren nergens erg groot. Een belang-
rijke verandering bracht de Code Napoleon wel in de soort voogdijbenoeming.
Was voordien benoeming van de voogd door de lokale overheid regel (de da-
tieve voogdij), na 1804 werd de invloed van de familie groter, doordat de
wettelijke en testamentaire voogdijbenoeming belangrijker werden.
Na de afscheiding van Belgie van het Koninkrijk der Nederlanden in 1830
kreeg de familieraad een belangrijke taak in het Belgische familie- en jeugd-
recht toebedeeld, onder andere bij de benoeming van en controle op de voogd
en inzake de vervangende huwelijkstoestemming. Anders dan in de Noordelijke
Nederlanden, waar men van mening was, dat de familie zich niet in het
staatsbestuur mocht mengen en de familieraad bovendien in strijd zou zijn

2.     Van Houtte, ibid, p. 29. In kleinere gemeenten was het schepencollege belast met
deze taak.

3.     Ibid, p. 35 e.v. en p. 49. De "vrienden ende maeghen" vormden nergens een ge-
organiseerde raad.

4.             Hier en daar Weesheeren, overmomboirs, gard'orphEnes of oppervoogden genoemd.
5.             Zic Van Houtte, p. 72 en 73, voor de problemen inzake de vereiste huwelijkstocstemming.
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met de Fundamentele Wet (de Grondwet)6, wenste men in het Zuiden weI een
zekere rechtsmacht aan de familieraad te verlenen.7
Vanaf 1830 zijn diverse wijzigingen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek (BBW)
tot stand gebracht. In de bepalingen betreffende het voogdijrecht ging het
voornamelijk om een wijziging in het bestuur van de voogdij.8 De regeling
van de familieraden werd bij Wet van 10 augustus 1909 versoepeld, zodat
voortaan ook vrouwen toegang tot de familieraden verkregen en aan hen het
recht werd verleend om voogdes te worden.
Hierna volgden wijzigingen in verband met (de hervorming van) het jeugdbe-
schermingsrecht, de voogdij over natuurlijke kinderen, de modernisering van
bepaalde termen, de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoot,
enz.9 De regeling van het voogdijbestuur werd hierbij niet aangepast.
Sedertdien hebben diverse Belgische commissies en deskundigen voorstellen
gedaan tot herziening van het voogdijrecht. Genoemd kunnen worden het
hervormingsvoorstel van Laurent (1883), het wetsontwerp van de Commission
de R6vision du Code Civil (1890), het ingrijpende voorstel van Gevers (1947),
het hervormingsvoorstel van Pauwels en het voorstel tot hervorming van het
voogdijrecht van de hand van Nuytinck en Gotzen in 1983.10

Omdat in het bijzonder de ontwikkeling van de familieraad in Belgie een
geheel andere wending heeft gekregen dan in ons land, zal ik - alvorens over
te gaan tot een beschrijving van de rechtsmachtverdeling inzake het familie-
recht - hierna eerst kort ingaan op de bevoegdheden van de familieraad.

6.     Omdat bij een familieraad aan bepaalde particulieren een zekere rechtsmacht werd

gegeven en men in Holland meende, dat deze rechtsmacht in de Fundamentele Wet
voorbehouden was aan de door de koning benoemde rechters.

7.      In de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden werd de familieraad voor

een republikeinse instelling gesleten, welke niet strookte met het gezag van de
Koning. De Noordelijken warcn van mening, dat de rechter volledige rechtsmacht

inzake mogdij-aangelegenheden (en dergelijke) moest krijgen. Deze rechtsmacht

zou dus nict mogen wordcn gedeeld met particulicrcn; vergelijk Bacrt, 1963, p. 30.
8.     Bijvoorbeeld de Wet van 16 december 1851 op de herziening van het hypothecair

regime.
9.     Zie Nuytinck, 1983, p. 14 ev; waarin een overzicht wordt gegeven van dc diverse

wctswijzigingen in de 19e en 20e eeuw.
10. De laatsten hielden (onder andere) een steekprocf onder 44 van de 220 Belgische

vrederechters. Deze vrederechters werden get'nterviewd, evenals een aantal voogden.
Daarnaast werden de rechtsstelsels van enkele Europesc landen bestudeerd terzake

hun regelgeving op het terrein van het voogdijrecht.
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4.3. DE FAMILIERAAD

In 1987 heeft in Belgie een belangrijke wijziging van het afstammings- en
voogdijrecht plaats gevonden (Wet van 31 maart 1987). Enerzijds betekende
deze wijziging een vereenvoudiging van de tot dan geldende regeling, ander-
zijds bracht het ook een belangrijke modernisering van de wettelijke bepalin-
gen inzake het familierecht.11 Voor wat betreft het instituut familieraad had
deze wetswijziging echter geen betekenis, zoals wij hierna zullen zien.
In Belgie is de voogdij ingericht voor minderjarigen, verlengd minderjarigen
en onbekwaamverklaarden.12 Bij minderjarigen vervangt het voogdijgezag
geheel of gedeeltelijk het ouderlijk gezag, wanneer de minderjarige niet over
twee titularissen van het ouderlijk gezag beschikt.13 Zodra zo'n minderjarige
slechts onder het gezag van 66n persoon staat, dient door de familieraad een
toeziend voogd te worden benoemd. In iedere voogdij functioneert dus een
toeziend voogd, wiens taak bestaat uit het waarnemen van de belangen van de
minderjarige, wanneer deze in strijd komen met de belangen van de voogd
(art. 420 BBW). Het Belgisch recht kent soortgelijke wijzen van voogdijver-
krijging als in Nederland, maar anders dan bij ons heeft de familie in Belgie
nog immer een grote invloed op enkele onderdelen van het familierecht, zoals
wij hierna zullen zien.
Heeft een minderjarig niet-ontvoogd kind noch vader noch moeder noch een
door de vader of de moeder gekozen voogd, noch een bloedverwant in de
opgaande lijn of indien de voogd verschoond is of zijn ambt niet langer waar-
neemt, dan voorziet de familieraad in de benoeming van een voogd (art.405
BBW). De familieraad benoemt eveneens een voogd, wanneer de langstlevende
ouder geen voogd gekozen heeft en er verscheidene bloedverwanten in op-
gaande lijn van gelijke graad zijn (art. 402 BBW).
Dit betekent dat slechts in een beperkt aantal gevallen (met name bij wees-
kinderen, waar de ouders geen voogd hebben aangewezen) de familieraad on-
der leiding van de vrederechter een wettelijke taak heeft ten aanzien van de
voogdijbenoeming. Wel wijst de familieraad in iedere voogdij een toeziende
voogd aan, maar evenals in Nederland is ook in het Belgisch recht de taak
voor deze toeziend voogd beperkt (vgl. art. 420 t/m 426 BBW).
Gedurende de voogdij (ook die welke door de vader of de moeder wordt uit-
geoefend) komen de familieraad echter wel een groot aantal bevoegdheden toe
op het gebied van het toezicht op de voogd.

11. Zie onder andere: P. Senaeve (cd.), 1987; L van Slycken, Het nieuwc afstammings-

en adopticrecht: cen evolutie of een revolutie, RW 1987-1988, nr. 11, p. 345-357; C.
dc Wulf, De wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming
en het patrimoniaal familierecht, RW 1987-1988, nr.9, p. 273-286.

12. Art. 389 ev., en 487 bis ev. BBW.

13.        Pauwels, decl 3,1986, 9 170.
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In al deze gevallen heeft de vrederechter als voorzitter van de familieraad
een wettelijke taak in het voogdijrecht. Juist dit voorzitterschap en niet de
eigen bevoegdheid van de vrederechter, maakt dat duidelijke verschillen tussen
het Nederlands en Belgisch voogdijrecht bestaan.
In het Belgische familierecht vormt de familieraad een compromis tussen di-
recte invloed van de familie van de minderjarige enerzijds en verregaande
overheidsbemoeienis en -toezicht anderzijds. Hoewel de inrichting van de
familieraad is opgenomen in de tiende titel van het Belgische Burgertijk Wet-
boek, dat als titel draagt "Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding", geldt de
regeling betreffende de familieraad voor alle gevallen, waarin in het verhoor
van verwanten is voorzien. Zo heeft de familieraad ook een wettelijke taak
bij onbekwaamverklaring, benoeming van een voorlopige bewindvoerder, of
wanneer een meerderjarige of ontvoogde in een psychiatrische inrichting
wordt of is opgesloten.
De familieraad is een vergadering van verwanten, die geroepen is om onder
het voorzitterschap van de bevoegde vrederechter in de gevallen en op de
wijze bij de wet bepaald, toezicht uit te oefenen, advies uit te brengen of
een beslissing te nemen over bepaalde belangen van een familieraad.14 De
familieraad is geen orgaan dat voor eens en altijd wordt samengesteld. Bij
iedere nieuwe oproeping van de familieraad moet de vrederechter een nieuwe
ledenlijst opstellen, waarbij hij rekening moet houden met eventuele nieuwe
omstandigheden. In het algemeen zal de vrederechter wel trachten om steeds
dezelfde familieleden van de betrokkene te raadplegen als leden van de fami-
lieraad, omdat hiermee een grotere continuiteit gewaarborgd is. De wetgever
zou deze familieraad als het natuurlijk beschermingsorganisme hebben gezien
van de familiale belangen en deze zo doeltreffend hebben geacht, dat hij deze
raad in alle familiale aangelegenheden waarin voorlichting en bescherming
nodig is, betrokken heeft.15 Deelname aan de familieraad is een plicht. Ieder
familielid dat voor deze bijeenkomst wordt opgeroepen, dient te verschijnen
en mag hiervoor geen kosten in rekening brengen.
De familieraad wordt als een familierechtbank gezien16, daar hij naast het
geven van adviezen en het verlenen van machtigingen, ook het beslissings-
recht heeft in tal van familiale aangelegenheden. Het betreft hier overigens
niet-contentieuze rechtspraak, omdat er geen strijdende partijen zijn. De
vrederechter is met het voorzitterschap van de familieraad belast om de vrede
te bewaren of te bewerkstelligen, 66k binnen de familiekring. Zijn onpartij-
digheid zou een waarborg moeten zijn voor beslissingen die in het belang van

14.         Baert, 1963, p. 27.

15.     Ibid, p. 28. De verklaring van Baert dat de raadpleging in het nieuwe BW is afge-
schaft wegens het verdwijnen van de familie, lijkt mij in zoverre onjuist, dat niet
de familie is verdwenen, maar dat de invioed van de familie is afgenomen ten
gunste van het kerngezin.

16. Vergelijk Baert, 1963, p. 28.
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de betrokkene genomen moeten worden. Door zijn kennis met de inwoners van
zijn kanton en zijn kennis van de plaatselijke toestanden en gebruiken is de
vrederechter de aangewezen persoon om familiezaken te behandelen. Daarbij
moet dan wel worden opgemerkt, dat het aantal vrederechters in BelgiB veel
groter is dan het aantal kantonrechters in Nederland.
Voor geldige besluiten van de familieraad is vereist, dat de vrederechter deze
vergaderingen voorzit. Dit moet blijken uit het procesverbaal van de beraads-
laging van de familieraad. Een vergadering van de familieraad is nietig wan-
neer niet blijkt, dat de vrederechter de vergadering heeft voorgezeten.17 Als
voorzitter van de familieraad is bevoegd de vrederechter van de woonplaats
van de minderjarige. Voor wat betreft de voogdij geldt, dat in de loop van
de voogdij de voogdij-woonplaats ongewijzigd blijft, welke woon- of verblijf-
plaats de minderjarige ook na de instelling van de voogdij mag hebben.
De vrederechter dient zich in zijn functie als voorzitter van de familieraad
onpartijdig op te stellen. Mocht de vrederechter zelf voogd zijn over de min-
derjarige, dan zal hij zich moeten onthouden van het voorzitterschap van de
familieraad.18
Naast de taken op het terrein van voogdijbenoeming, voogdijbeheer en huwe-
lijkstoestemming heeft de familieraad nog een wettige taak op onder meer de
volgende terreinen:
a.    de opdracht van het bestuur over de persoon en de goederen van het

minderjarige kind aan de naaste bloedverwant in de opgaande lijn of
aan een voorlopige voogd, wanneer 66n der ouders overleden is en de
overlevende ouder vermist is of wanneer het kind slechts tan ouder
heeft en deze verdwenen is (art. 142 BBW);

b.   bij een huwelijk van een minderjarige, wanneer er noch ouders noch
grootouders zijn of indien deze afwezig zijn, onbekwaam verklaard zijn
of in de onmogelijkheid verkeren hun wil kenbaar te maken.

In die gevallen dient de familieraad (vervangende) toestemming te geven (art.
151 BBW);
c. advisering inzake de ontvoogding van de minderjarige van vijftien jaar

of ouder, die geen ouders heeft (art. 478 en 479 BBW)19, alsmede wan-
neer de ontvoogde minderjarige een lening wenst aan te gaan. Deze
laatste beslissing dient door de rechtbank van eerste aanleg, de procu-
reur des Konings gehoord, te worden gehomologeerd (art. 483 BBW);

17. Zie voor de samenstelling van de familieraad verder bij Baert, 1963, 9 3844 en

bij Nuytinck, 1983, p. 50 ev.
18.   Opgemerkt moet worden dat het in de praktijk dikwijls anders toegaat dan in

theorie. Vergelijk de uitkomsten van het onderzoek van Nuytinck en Gotzen.
19.      De ontvoogding wordt uitgesproken door de jeugdrechtbank, nadat deze het proces-

verbaal, waaruit de instemming van de familieraad blijkt, van de vredcrechter heeft
ontvangen.
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d. bemoeienis inzake opname en verpleging van een onbekwaamverklaarde

meerderjarige (art. 510 BBW);
e. advisering inzake het verlenen van een huwelijksgoed of van een voor-

schot op zijn erfdeel en de andere huwelijksvoorwaarden. De familieraad
dient hierin te adviseren. Het advies wordt door de rechtbank gehomo-

logeerd op de konklusie van de procureur des Konings (art. 511 BBW);
f.       instemming met een onderhandse beschrijving van de gemeenschappelijke

roerende goederen en schulden bij ontbinding van het wettelijk stelsel
indien er minderjarigen of onbekwamen zijn. Het wettelijk stelsel moet
dan wel ontbonden zijn door het overlijden van 6tn der echtgenoten,
door gerechtelijke scheiding van goederen, door echtscheiding of schei-
ding van tafel en bed, op 66n der gronden vermeld in de artikelen 229,
231 en 232 (art. 1428 BBW);

g.    toestemming tot de instelling van pleegvoogdij aan de pleegouder vol-
gens de bepalingen in art. 475 bis ev. BBW.20

4.3.1. Kritiek op het instituut familieraad

Reeds lange tijd is en wordt kritiek uitgeoefend op het Belgische voogdijrecht
en het instituut familieraad. In het verleden zijn dan ook diverse voorstellen
gedaan om te komen tot gedeeltelijke of algehele wijziging van dit rechtster-
rein.

In 1883 werd door Laurent een voorontwerp van wet tot herziening van het

gehele Burgerlijk Wetboek aan de Minister van Justitie, die daarvoor de op-
dracht had verleend, aangeboden. 1 Voor wat betreft het gedeelte van het

ontwerp dat de voogdijbepalingen bevatte, moet worden opgemerkt, dat het
geen structurele wijziging betekende. Het betrof vooral een stroomlijning  van
het voogdijrecht en een betere aanpassing van de voogdijbepalingen aan de
praktijk. De familieraad zou bestaan uit de vier naaste familieleden (zonder
appreciatieruimte voor de rechter), de voogd en de toeziend voogd. Ook de
taak van de vrederechter in het voogdijrecht onderging in het voorstel van
Laurent geen wijziging.
In 1890 stelde Minister van Justitie Lejeune een commissie in die tot taak
kreeg een hervorming van het Burgerlijk Wetboek voor te bereiden. De werk-
zaamheden van deze commissie mondden uit in een wetsontwerp dat op 9
december 1890 aan het Parlement werd aangeboden. Ook dit wetsontwerp
bracht geen strukturele wijzigingen tot stand. Voor wat betreft de (taak van

20. Nuytinck, 1983, p. 177-182, somt nog een groot aantal wettelijke taken van de

familieraad op. Sommige taken zijn echter opgeheven of gewijzigd door de wet van
31 maart 1987.

21. F.Laurent, Avant-Projet de REvision du Code Civil, II (art. 288-555), Bruxelles, 1883.
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de) vrederechter en de familieraad werden geen ingrijpende voorstellen ge-
daan.22
Het zou tot 1947 duren voor een nieuw voorstel tot hervorming van het voog-
dijrecht werd gedaan. Ditmaal betrof het niet een opdracht van de Minister
van Justitie, maar werd een voorstel gedaan uit de wetenschappelijke hoek.
Mevrouw Gevers had de diverse rechtsstelsels in Europa bestudeerd en kwam
in haar boek tot een voorstel tot wetswijziging van het voogdijrecht. 3 De
belangrijkste wijzigingen die door haar zijn voorgesteld betreffen het wet-
telijk beheer, de invoering van de voogdijraad ter vervanging van de toeziend
voogd, de invoering van een voogdijrechter (wiens functies worden uitge-
oefend door de vrederechter) en een belangrijke aanpassing van de regeling
inzake de bewindvoering door de voogd. Zo wenste zij de invoering van een
voogdijrechter (wiens functie zou worden waargenomen door de vrederechter),
die alle maatregelen van waarborg en bericht treft en de voogd machtigt tot
het verrichten van bepaalde handelingen. De familieraad zou in haar voorstel
blijven bestaan, maar zowel qua samenstelling als bevoegdheden zouden ver-
anderingen plaatsvinden: de familieraad zou moeten worden uitgebreid tot
zeven leden: vier familieleden ter vrije keuze van de rechter, twee leden van
de voogdijraad en de voogdijrechter. De voogd mag met beraadslagende stem
deelnemen aan de vergaderingen; de minderjarige die ouder is dan zestien jaar
mag in haar voorstel alleen met adviserende stem deelnemen. De taak inzake
de bewindvoering wordt overgedragen aan de voogdijrechter , zodat de fami-
lieraad zich vooral kan bezighouden met de inrichting van de voogdij en met
het initiatiefrecht inzake de zorg voor de persoon van de minderjarige.
Verder zou in haar voorstel een voogdijraad moeten worden ingesteld, welk
orgaan dient ter vervanging van dc toeziende voogdij, zodat de controle op de
voogd buiten de familie wordt gehouden. Twee leden van de voogdijraad ne-
men dan decl aan de beraadslagingen van de familieraad. De rechtbank van
eerste aanleg zou vooral bestemd blijven om te beslissen op een verzoek tot
verhaal tegen de beslissing van de familieraad of van de voogdijrechter.24
In 1958 werd door Pauwels een voorstel gedaan om recht te doen aan zekere
in de praktijk gegroeide gewoonten. Zijn ideeen zijn gestoeld op zijn ervarin-
gen als vrederechter en beogen niet een concreet pakket aan voogdijbepalin-
gen te bieden. Het is meer een ventileren van gedachten en ideeen. Pauwels
vertrekt vanuit zijn praktische ervaring als rechter en konstateert dat de
familieraad niet meer voldoet. Hiervoor noemt hij de volgende oorzaken:
1.    de verwantschapsband tussen familieraad, voogd en minderjarige impli-

ceert niet dat de betrokken leden van de familieraad ook de nodige
kennis en inzicht in huis hebben om het voogdijbestuur te beoordelen;

22.         Nuytinck, 1983, p. 23 ev.
23.          M.Gevers, La Tutelle et l'Administration 16gale. Essaie de rdforme, Bruxelles, 1947.
24.         Nuytinck, 1983, 9 28 cv.
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2.   in veel gevallen wordt door de vrederechter (een zekere) onverschil-
ligheid bij de leden van de familieraad vastgesteld;

3.    de familieraad is geen bestendig orgaan. De wisseling in de leden van
de familieraad staat een goede uitoefening van het toezicht op het
voogdijbeheer in de weg;

4.    de familieraad beantwoordt voor de natuurlijke kinderen nauwelijks aan
de werkelijkheid.25

Vanuit deze konstatering en het feit dat de vrederechter uit praktische nood-
zaak vele functies van de familieraad op zich heeft genomen, komt Pauwels
onder andere tot de konklusie, dat de toeziende voogdij moet worden afge-
schaft, dat de familieraad steeds moet zijn samengesteld uit de naaste ver-
wanten26, dat wanneer de naaste bloed- of aanverwanten ontbreken, de vre-
derechter een voogd benoemt, dat de machtigingen van de familieraad worden
vervangen door machtigingen van de vrederechter en tenslotte, dat alle be-
slissingen van de vrederechter - binnen een zeer korte termijn - vatbaar
moeten zijn voor verhaal bij de rechtbank van eerste aanteg.
Nog verder dan de voorstellen van Gevers en Pauwels zijn de hervormings-
voorstellen van Hilde Nuytinck, die met medewerking van Rudi Gotzen een
onderzoek deed naar het Belgische voogdijrecht, de toepassing ervan door
vrederechter en familieraad, een rechtsvergelijkend onderzoek instelde, als-
mede een steekproef hield in twintig procent van de 220 Belgische kantons en
21 voogden ondervroeg. Op grond van dit uitvoerig onderzoek komt Nuytinck
onder andere tot de volgende standpunten:
a.         Verruiming van de taak van de vrederechter.

De beperkte taak van de vrederechter tot organisatie en leiding van de
familieraad dient te worden verruimd. De voogd dient de voogdij onder
de leiding en het toezicht van de vrederechter uit te oefenen.

b.      Afschaffing van de familieraad.
Dit is het meeste drastische voorstel dat gedaan wordt, omdat de fami-
lieraad vanaf 1804 in het Belgische recht een plaats heeft. De reden is
niet dat de familiale invloed moet worden beperkt, maar als redenen
voor dit voorstel worden vooral genoemd: het afnemen van de groot-
familie ten gunste van de betekenis van het kerngezin, het regelmatig
moeten inroepen van 'buitenstaanders" voor de familieraad en het feit
dat grote familievermogens in de regel niet de nalatenschap van het
(Belgische) gezin uitmaken. Door het afschaffen van de familieraad
wordt de taak van de vrederechter in het voogdijrecht geherwaardeerd.

Andere opties betreffen: een betere aandacht voor de zorg voor de persoon
van het minderjarige weeskind, een modernisering van de regelen van de
bewindvoering een benoeming van de voogd door de vrederechter, de vrijheid

25.         Pauwcls, 1958, p. 161-169.

26. Anderen moeten uit de raad worden geweerd; de enige functie van de raad is de

benoeming van de datieve voogd.
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voor de voogd om de voogdijopdracht op zich te nemen, behoud van het
ouderlijk gezag bij overlijden van een ouder, een herwaardering van de toe-
ziende voogdij en bovenal meer cerbied voor het kind als drager van rech-
ten.27 Na deze negen fundamentele overwegingen inzake de hervorming van
het voogdijrecht komt Nuytinck met een 'Proeve van wetsontwerp betreffende
de voogdij over minderjarigen" dat bestaat uit een Memorie van Toelichting
en een Ontwerp van Wet28, waarin de fundamenten van haar stellingname zijn
terug te vinden. Het voorstel van Nuytinck komt het meest overeen met de
huidige voogdijpraktijk en doet tegelijkertijd recht aan een aantal gewenste
en noodzakelijke wijzigingen in het Belgische voogdijrecht.
Niettegenstaande bovengenoemde wetsvoorstellen en voorstellen vanuit de
academische wereld, is het voogdijrecht (nog) niet gewijzigd. In de senaats-
commissie, die zich bezighield met de herziening van het Belgische afstam-
mingsrecht29, is door verscheidene leden gepleit voor een grondige hervor-
ming van de voogdij. Zo wilde men de tussenkomst van de familieraad af-
schaffen, wanneer nog 66n van de ouders in leven is. Verder was men voor
veralgemening van het toezicht van de vrederechter ingeval beide ouders
overleden waren. Na ampele overwegingen heeft de senaatscommissie echter
besloten, dat herziening van het voogdijrecht - hoe wenselijk en dringend
noodzakelijk ook - deel zou moeten uitmaken van een aparte, goed voorbe-
reide wet. 0 Dientengevolge heeft men bij de herziening van het afstam-
mingsrecht alleen die bepalingen van Boek 1, titel X BW "Minderjarigheid,
voogdij en ontvoogding' gewijzigd, die beperkt bleven tot de formele gelijk-
stelling van wettig en natuurlijk kind.31

27.   Nuytinck, 1983, p. 33-119. In het hervormingsvoorstel van Nuytinck worden meer
aktieve rechten aan de minderjarige toegekend. Zo kan het kind vanaf twaalfjarige
lecftijd aktief declnemen inzake zijn persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen
en kan de pupil verhaal instellcn tegen de beslissingen van de vrederechter en dc
voogd. Met toestcmming van de vrederechter kan de voogd bepaalde bevoegdheden
overdragen aan de mindetjarige zelf.

28.        Ibid, p. 121 cv.
29. Zie over deze hetziening uitvoerig in de verzameling van opstellen, onder redactic

van P.Senaeve, 1987.
30. Verslag Senaatscommissie, Parlementaire Stukken, Scnaat, 198+1985, nr. 904/2, p.

148.

31. Zie Senaeve, 1987, noot 7, p. 246 en 247.
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4.4. DE ORGANISATIE VAN DE FAMILIE- EN JEUGDRECHT-
SPRAAK

Hiervoor werd al enigszins ingegaan op de taakafbakening van de vrederechter
en de familieraad. Evenals in Nederland blijkt ook in Belgit de rechtspraak
inzake het familie- en jeugdrecht over verschillende gerechtelijke instanties te
zijn verdeeld. De taakverdeling tussen vrederechter en rechtbank van eerste

aanleg dateert van de invoering van de code Napoleon. Hieronder zal eerst
worden ingegaan op de taken van de vrederechter en de rechtbank van eerste

aanleg, waarna tenslotte meer uitvoerig zal worden stil gestaan bij de invoe-
ring van een nieuw rechterlijk orgaan op het terrein van het familie- en
jeugdrecht: de jeugdrechtbank.

4.4.1. De familierechtelijke competentie van de vredrechter

De vrederechter heeft in en na 1830 meerdere taken op het terrein van het
familie- en jeugdrecht gekregen. Veel van zijn taken dateren overigens uit de
in 1804 in Belgie ingevoerde Code Napoleon. Wij zagen reeds dat de vrede-
rechter belangrijke taken heeft in het voogdijrecht, maar naast zijn functie
als voorzitter van de familieraad is de vrederechter onder meer bevoegd:
a.    bij geschillen inzake de echtelijke verblijfplaats of inzake het recht op

de huur van een onroerend goed dat 66n der echtgenoten gehuurd
heeft, beslist de vrederechter (art. 214 en 215 lid 2 BBW);

b.    het geven van een machtiging aan de ene echtgenoot om de door der-
den verschuldigde geldsommen geheel of ten dele te ontvangen ten
behoeve van de huishouding ingeval de andere echtgenoot afwezig,
onbekwaamverklaard of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil kenbaar

te maken (art. 220 lid 3 BBW);
c.     het op verzoek van de ene echtgenoot bevelen van dringende voorlopige

maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten
en de kinderen, indien de andere echtgenoot grovelijk zijn plicht ver-
zuimt of indien de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig is
verstoord (art.223 BBW);

d.     het bemiddelen bij een geschil inzake de erkenning van een kind, wan-
neer de daartoe vereiste toestemming(en) niet worden verkregen (art.
319 BBW);

e.    het opmaken van een akte van wederzijdse wit van de persoon of per-
sonen die voornemens zijn te adopteren en degene die geadopteerd wil
worden, ingeval hij de leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt en niet
onbekwaamverklaard is (art. 349 BBW);

f.   het opnemen van een verklaring van de langstlevende der ouders in
welke verklaring een bloedverwant of zelfs een vreemde tot voogd
wordt aangewezen (art. 398 j°. 397 BBW);
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g.   in diverse gevallen moet de vrederechter de processen-verbaal van de
beraadslagingen van de familieraad toezenden aan de jeugdrechtbank of
de rechtbank van eerste aanleg ter homologatie van de beslissing van
de familieraad of ter beslissing door de hogere rechter 2;

h.   het afgeven van een akte van bekendheid ingeval de echtgenoot in de
onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen (art.
70 BBW).

4.4.2. De rechtbank van eerste aanleg

In het bovenstaande is uitvoerig ingegaan op de familieraad en op de diverse
taken van de vrederechter. Dit zou de mening kunnen doen postvatten, dat
het hier om de enige competente familie- en jeugdrechter zou gaan. Dat nu is
niet het geval. In veel gevalen blijkt de rechtbank van eerste aanleg de aan-
gewezen instantie te zijn, die een beslissing neemt in familiekwesties. Zo is
de rechtbank van eerste aanleg onder andere bevoegd inzake:
- vorderingen betreffende de staat van de personen (afstammingskwesties)

alsmede van alle geschillen tussen echtgenoten betreffende de uitoefe-
ning van hun rechten of betreffende hun goederen, met uitzondering
van de aangelegenheden waarvoor de vrederechter bevoegd is (bijvoor-
beeld in de art. 72 en 72 bis, 319, 319bis, 320, 331, 331sexies en
3310cties BBW);

- vorderingen betreffende de afwezigheid van personen (Titel IV BBW);
- beslissingen inzake verzet tegen een huwelijk (art. 174 en 175 BBW);
-     geschillen over de verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming

ontstaan (Titel V, hoofdstuk V BBW33 ;
-   echtscheiding en de rechtsgevolgen daarvan (Titel VI, hoofdstuk IV

BBW);
-          adoptie ex art. 350 ev. jo. 369 BBW;
-     toevertrouwing aan 66n der (niet samenwonende) ouders van de mate-

riale bewaring over de goederen van hun kind (art. 385 BBW);
- geschillen tussen de familieraad en de door die raad benoemde voogd,

indien de voogd zich wenst te verschonen en de familieraad de redenen
van verschoning verwerpt (art. 440 BBW);

-    vorderingen tot inbezitstelling door onregelmatige opvolgers, van ver-
zoeken tot aanwijzing van een curator van een onbeheerde nalaten-
schap;

-        vorderingen tot homologatie van beslissingen van de familieraad;

32. Zie voor homologatic bijvoorbeeld bij de artt. 349, 448, 467,483 BBW en art. 60

Hypotheekwet. Zie voor een beslissing door de rechtbank bij art. 331 BBW.
31 Zic bijvoorbccld de artt. 203, 211, 216, 220 en 220 BBW.
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-    vorderingen tot verdeling (vergelijk art. 466 BBW en art. 569 Gerech-
telijk Wetboek).

- verlengde minderjarigheid (vergelijkbaar met onze curatele), art. 487bis
ev.;

Deze onderverdeling in taken tussen vrederechter en rechtbank van eerste
aanleg dateert van 1830. Anders dan in Nederland zijn in het Belgische fami-
lierecht specifieke taken toebedeeld aan de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg.

4.4.3. De voonitter van de rechtbank van eerste aanleg

Verspreid in het Belgische Burgerlijk Wetboek zijn een aantal bepalingen te
vinden, waar aan de voorzitter van de rechtbank een taak is toegedeeld in-
zake het familie- en jeugdrecht. Meestal betreft het dan zaken waarbij een
der partijen c.q. belanghebbenden een spoedeisend belang heeft. Voorbeelden
hiervan zijn de bevoegdheid inzake:
- kwesties inzake de burgerlijke stand (vergelijk art. 45 lid 1)34;
-      het geven van machtiging aan een der echtgenoten om - zonder instem-

ming van de andere echtgenoot - bepaalde rechtshandelingen (betref-
fende het huisraad) onder bezwarende titel of om niet als ook bij in-
pandgeving alleen te verrichten (art. 215 BBW);
het geven van toestemming aan een der echtgenoten tot het - zonder
instemming van de andere echtgenoot - uitoefenen van een beroep (art.
216 BBW);

-    de aanwijzing - op verzoek van de eisende partij - van een beheerder
ad hoc, die de geestelijk gestoorde echtgenoot kan bijstaan bij een
vordering tot echtscheiding, indien zijn voogd, zijn algemene of bij-
zondere voorlopige bewindvoerder ontbreken (art. 232 BBW);

-      de beslissing op een actie door het kind, wiens afstamming van vaders-
zijde niet vaststaat, tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en
passende opleiding35, welke vordering aan het kind persoonlijk toekomt
en wordt ingesteld tegen degene die gedurende het wettelijk tijdvak van
de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad (art. 338 ev.
BBW);

-     de aanwijzing van een voogd ad hoc - op verzoek van enige belangheb-
bende en desnoods van de procureur des Konings - bij belangentegen-
stelling tussen het kind en zijn ouders (art. 378 BBW);

-    de afneming van een eed, welke wordt afgelegd door een door de
rechtbank van eerste aanleg benoemde deskundige, welke deskundige

34.     De vrederechter daarentegen kgaliscert de handtekening van de ambtenaren van de

burgerlijke stand van de gemeenten van zijn kanton (art. 600 Gerechtelijk Wetboek).
35.          Enigszins vergelijkbaar met onze inderschaps" actie ex art. 394 Boek 1 BW.
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belast is met de schatting van het te verdelen vermogen bij cen open-
gevallen erfenis, en welke verdeling gerechtelijk moet plaatsvinden bij
aanwezigheid van minderjarige kinderen (vergelijk art. 466 BBW).

Wij zien hier dus een aantal voorbeelden van de specifieke competentie van
de president van de rechtbank van eerste aanleg, welke bevocgdheden expli-
ciet in het Belgische burgerlijk wetboek zijn vastgelegd. Daarmee blijkt, dat
evenals in Nederland ook in het Belgische recht verschillende rechters ver-
schillende bevoegdheden hebben inzake het terrein van het familie- en jeugd-
recht. Maar wij zullen hierna zien, dat de rechtsmacht niet alleen verdeeld is
onder de vrederechter, rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van die
rechtbank, maar ook onder de Jeugdrechtbank.

4.5. IETS OVER DE HISTORISCHE ACHTERGROND VAN DE
JEUGDRECHTSPRAAK

De in 1965 opgerichte jeugdrechtbank heeft een aantal eigen bevoegdheden op
het onderhavige rechtsterrein en evenals in Nederland moet de oorsprong van
de verdeling in rechtsmacht tussen verschillende rechters op hetzelfde terrein
gezocht worden in de komst van de civielrechtelijke jeugdbescherming, waarbij
de jeugdrechtbank in het leven is geroepen.
Eind negentiende, begin twinstigste eeuw ontstond namelijk ook in Belgie een
beweging die meer de nadruk wenste te leggen op een aparte benadering voor
het criminele en bedreigde kind. Reeds in augustus 1889 werd door Minister
Lejeune een wetsvoorstel ingediend, dat nog wel ettelijke wijzigingen onder-
ging voordat het als wet kon worden ingevoerd, maar dat een belangrijke
basis was voor de latere Wet op de Kinderbescherming. Hoofdstuk 1 van dit
voorstel handelde over de ontzetting uit de ouderlijke macht, in hoofstuk 2
werd de materie inzake de vervolgingen tegen kinderen geregeld en in hoofd-
stuk 3 werden delicten tegen de zedelijkheid van kinderen strenger aangepakt.
Na diverse kamerontbindingen en wijzigingen kreeg het wetsvoorstel op 15 mei
1912 kracht van wet. De Wet op de

Kinderbeschermin van
1912 bleek sterk

geant op het rechtsbeginsel "het belang van het kind".  De wet breekt met
het principe van de onaantastbare ouderlijke macht, doordat het mogelijk
wordt om langs civielrechtelijke 7 weg het gezag over de minderjarige aan te
tasten. De "rechtbank van eerste aanleg" wordt hiermee belast. Ontzetting is
mogelijk op vervolging, ambtshalve ingesteld door het openbaar ministerie.
Ontzetting brengt verlies mee van al de rechten die uit de ouderlijke macht
voortvloeien (art. 2 Wet 1912). De familierechtbank sprak de ontzetting uit
en beval de bijeenroeping van de familieraad. In het belang van het kind

36.          R Verhellen, 1988, p. 36 cv.
37. Het Belgische recht kende al wel de ontzetting uit de ouderlijke macht als straf-

rechtelijke sanktic bij veroordeling voor bepaalde delicten.
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diende dan door de familieraad een persoon te worden aangewezen, die de

vader of moeder zou vervangen in de rechten waarvan de rechtbank deze

heeft uitgesloten en in de verplichtingen die daarmee verband hielden. Overi-

gens was gehele of gedeeltelijke ontzetting mogelijk. De rechtbank had ook de

bevoegdheid om op vordering van het OM de keuze die de familieraad had
gedaan te wijzigen, wanneer zij dit in het belang van het kind achtte (art. 5
Wet 1912). Herstel in de ouderlijke rechten en plichten was eveneens mogelijk

(art. 7). Voorgeschreven was, dat - behoudens ingeval van een spoedmaatregel
- de rechtbank alvorens de ontzetting uit de ouderlijke macht uit te spreken,

verplicht was om schriftelijk advies van de vrederechter van de woon- of

verblijfplaats der ouders in te winnen. Bij deze Wet op de Kinderbescherming
van 1912 werd ten behoeve van strafrechtelijk minderjarigen 8 - ruim tien

jaar eerder dan in Nederland - het instituut 'kinderrechter' in het leven

geroepen (verg. art. 11 ev. Wet 1912). De Koning wees, onder de leden van

iedere rechtbank van eerste aanleg een magistraat aan die, bijgestaan door
het OM, tot taak had recht te spreken over minderjarigen.39 Deze kinder-

rechter werd benoemd voor de duur van drie jaren, maar zijn mandaat kon
telkens worden verlengd. Ook was het - bij gebleken noodzaak - mogelijk om

meerdere magistraten tot kinderrechter te benoemen. De kinderrechter kon
ten aanzien van de kinderen die voor hem verschenen de maatregelen "tot
bewaking, opvoeding en behoeding treffen". Deze "kinderrechtbank" had tot
taak om maatregelen ter bescherming van het kind uit te spreken in plaats

van het kind te straffen. Het pedagogische doel stond hierbij voorop en daar-

door was de kinderrechter vrij in zijn maatregelkeuze.
In de praktijk voldeed de Kinderbeschermingswet van 1912 echter niet. Af-

gezien van het voornamelijk strafrechtelijke karakter van deze wet leidde de

maatregel van ontzetting meestal tot een plaatsing van het kind in een in-
richting (internaat). Verhellen konstateert: 'Teneinde de kinderen te bescher-

men tegen hun onwaardige ouders worden in feite de kinderen "afgestraft"

met vaak 1 #durige plaatsingen, voor toestanden waaraan zij oorzakelijk

vreemd zijn. Bovendien kon niet gesteld worden, dat de internaatsopvoe-

38.    De principiele bevocgdheid van dc kinderrechter strekte zich uit over alle minder-

I jarigen tot (op het moment van het plegen van het delila) 16-jarigen. In bijzondere

gevallen (bijv. bij jeugdige bedelaars of zwervers) strekte de bevoegdheid zich uit

tot jeugdigen die nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. Later werd dit

uitgebreid tot inbreuken op de kerplichtwet (1921) en op de zedelijke bescherming
van de jeugd en het bezock aan danszalen (1960). Vergelijk Verhellen, 1988, p. 38
en 39.

39.    Een of meer, door de Procureur des Konings, aan te wijzen magistraten van het

parket en cen of meer door de voorzitter van de rechtbank aan te wijzen magi-

straten werden in het bijzonder belast met dc zaken die op kinderen betrekking

hadden (art. 12 Wet 1912).

40.          Verhellen, 1988, p. 42.
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ding in alle gevallen een gunstig effect sorteerde. Het bleek, dat door een
ontzetting twee ongewenste situaties onstonden in plaats dat aan 66n eeneinde werd gemaakt: de niet gunstig geachte thuissituatie werd vervangen
door een evenmin positieve internaatsopvoeding. Door een sterke stijging vanhet aantal ontzettingen en het daarmee gepaard gaande aantal uithuisplaatsin-gen, door een toenemende jeugddelinkwentie, door nieuwe inzichten van de
sociale wetenschappen, maar misschien vooral ook door een groeiende nood-zaak tot overheidsbezuinigingen ontstond bet besef, dat het zo niet langer     i
kon. Diverse commissies werden in het leven geroepen om te komen tot een
wijziging van de Kinderbeschermingswet 1912. De eerste commissie werd inge-         'steld in 1947; andere commissies volgden in 1953 en 1954. Het werk van dediverse commissies resulteerde in diverse wetsvoorstellen, maar uiteindelijkwerd een nieuwe Wet betreffende de jeugdbescherming, na unanieme goedkeu-
ring door Senaat en Kamer, op 8 april 1965 door de koning bekrachtigd. Dewet werd ingevoerd op 1 september 1966. 1
Voor ons onderwerp betreffende de familierechtelijke competentie is interes-
sant, dat verschillende wetsvoorstellen uitgingen van een bijzondere competen-
tieverdeling.
In het ontwerp Lilar (van 19 maart 1958) werd getracht om de nadelige ge-
volgen van de Kinderbeschermingswet 1912 op te heffen en de jeugdige meerdan ooit uit het strafrechtelijke circuit te trekken. De in dit kader belang-
rijkste wijzigingen betroffen het volgende: voorzien werd in de oprichting vankantonnale comitts, die tot doel hadden om opvoedingsbijstand en de offi-cieuze berispingen en raadgevingen (door de kinderrechter) wettelijk toe te
passen door het voeren van een preventieve sociale actie. De leden van deze
comitts zouden gekozen worden uit degenen die reeds professioneel bij de
kinderbescherming betrokken waren. De leiding zou berusten bij de vrederech-
ter. Voorop stonden de vrijwillige inzet van de leden van het comitd en een
sterke regionalisering, doordat het gerechtelijk kanton plaats van handelingwas.  Naast deze comites onder leiding van de vrederechter voorzag het
voorstel verder in de oprichting van provinciale Kinderrechtbanken - los van
de gewone rechtbanken - met gespecialiseerde rechters, die zouden worden
bijgestaan door lekenbijzitters met raadgevende bevoegdheid. Nieuwe bescher-
mingsmaatregelen zouden worden ingevoerd om aan de ouders opvoedingsbij-stand te kunnen geven wanneer de belangen van hun kind (mede) door de
opvoeding bedreigd werden. De uitspraak van ontzetting zou echter voorbe-
houden blijven aan de gewone rechtbank. Een provinciale sociale dienst zou

41.    Zie voor dc belangrijkste burgerrechtelijke gevolgen van deze Wet op de Jeugdbe-
scherming onder andere de in het Rechtskundig Weekblad van 14 januari 1968 Org.
31, nr. 20, p. 963) opgenomen rede van Wicmeersch, advocaat te Sint Niklaas, ter
gelegenheid van de plcchtige openingszitting van de Conferentic der Jonge Balic te
Dendermonde op 16 december 1967.

42.          Als experiment werden cnkele kantonnale comitds reeds officicus in werking gesteld.
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de nieuwe organisaties op het terrein van de jeugdhulpverlening en -bescher-

ming moeten gaan dienen. Het ontwerp Lilar werd echter afgewezen.
43

Een nieuw ontwerp, ditmaal van Terwagne, zag het licht op 22 juni 1960. Ook
hierin werd de nadruk gelegd op het preventieve karakter van jeugdhulpver-
lening. Interessant in dit voorstel is, dat in een nieuwe onderverdeling in
rechtsprekende organen werd voorzien:
a.   een rechter voor de minderjarigen, zetelend in kabinet, voor sociale

instructie van de zaken en de voorlopige maatregelen;
b.   een burgerrechtelijke kamer samengesteld uit de rechter voor de min-

derjarigen en twee assessoren met raadgevende stem;
c.   een adolescentenrechtbank eveneens samengesteld uit de rechter voor

de minderjarigen en twee assessoren.«
Dit voorstel van de volksvertegenwoordiger Terwagne werd - hoewel het een
zeer gunstig onthaal vond - niet tot wet gemaakt, omdat de minister van
Justitie Vermeylen aankondigde een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Dit ge-
beurde op 13 september 1963. Zoals wij hiervoor zagen resulteerde dit voorstel

in de Wet op de jeugdbescherming van 1965.
45

4.6. BEIANGRIJKSTE INHOUD VAN DE WET OP DE JEUGD-
BESCHERMING 1965 6

De nieuwe wet gaat uit van de rechten van het kind (hoofdstuk 2), waardoor
de belangen van de minderjarige als individu en als lid van het gezin en de
natie dienen te worden behartigd. Teneinde zich normaal te kunnen ontwikke-
len dient het kind op te groeien in een harmonieuse gezinssituatie. Zo nodig
kan door het nemen van beschermingsmaatregelen de opvoedingssituatie wor-
den verbeterd. Enerzijds door een preventieve sociale aktie (bieden van on-
dersteuning) met medewerking van de ouders (art. 2 Wet 1965), anderzijds
door aan die ouders een bijstand of controle op te leggen, indien dat nood-
zakelijk mocht zijn (art. 29-31 Wet 1965) of door de ouders te vervangen door

43. Zie Verhellen, 1988, p. 43-44.

44.      Ibid, p. 45.

45. Zie voor cen overzicht van de na de Wet van 1965 tot stand gekomen regelgeving

op het terrein van de jeugdbescherming en jeugdhulpvcrlening Verhellen, 1988, p.

250 en 371 ev., alsmede de rubriek Wetgeving verzorgd door F. Vanheule (in FJR
1981, p. 163-16D, J. Smets (FJR 1984, p. 95-99) en P. Senaeve (FJR 1987, p. 179-
189 en 239-251, 1989, p. 197-201 en FJR 1990, p. 207-214). Zie ook P. Senaeve, De

invloed van het EVRM op het Belgische Familie- en Jeugdrecht, FJR 1986, p. 196-205.

46.    Een mooi overzicht van de achtergrond en inhoud van de Wet van 8 april 1965
vindt men in het themanummer van Annales de Droit, 1966, p. 9-212, in het bij-
zonder de artikelen van R. Grdvy, Jacques Van Compernolle (zie met name p. 45-
55) en van A.Kebers en J.M. Piret.
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zelf direkte maatregelen te nemen als het kind in gevaar verkeert (art. 36
ev.) of door de ouders uit de ouderlijke macht te ontzetten en het toezicht
over de minderjarige kinderen aan derden toe te vertrouwen (afd. II titel II
Wet 1965). Verder is ook het strafrechtelijke karakter van de vroegere Kin-
derbeschermingswet 1912 in de Wet van 1965 ver op de achtergrond geraakt
en vormt een jeugddelikt slechts den van de gronden voor een maatregel.

47

De Wet 1965 bestaat uit een sociaal gedeelte (Titel I), een deel over de ge-
rechtelijke jeugdbescherming (Titel II), en verder gedeelten met algemene
bepalingen, strafbepalingen, opheffings-, wijzigings- en overgangsbepalingen
(Titels II, IV en V). In het kader van dit onderzoek is vooral de rechterlijke
competentie van belang, welke geregeld is in Titel II, Hoofdstuk 1.
Art. 7 van de Wet 1965 bepaalt het volgende:

"In elke rechtbank van eerste aanleg is er onder de benaming < <jeugd-
rechtbank > > een afdeling die uitsluitend kennis neemt  van de zaken  die
haar krachtens deze wet worden toegewezen.
Die rechtbank bestaat uit den of meer kamers met 66n rechter.
De Koning bepaalt het aantal kamers en wijst de jeugdrechters aan uit
rechters in de rechtbank van eerste aanleg die ten minste sedert twee
jaar werkelijk een rechterlijk ambt uitoefenen.
De magistraten worden aangewezen voor een termijn van drie jaar, die
telkens voor vijf jaar kan vernieuwd worden. Na acht jaar kunnen zij
vast benoemd worden. [ 1."

Verder is art. 10 van belang, omdat daarin voorzien wordt in de oprichting
van 66n of meer (enkelvoudige,!) jeugdkamers' 8 in elk hof van beroep, welke
kamers kennis nemen van het hoger beroep tegen de beslissingen van de
jeugdrechtbanken. Ook deze (jeugd)raadsheer wordt door de Koning aangewe-zen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, welke aanwijzing telkens
voor de duur van vijfjaar kan worden hernieuwd.
De jeugdmagistraat wordt beschouwd als een specialist, "een ingewijde in de
technische complexiteit van de onderzoeksmogelijkheden en van opvoedende en
medisch-psychologische maatregelen, die geinspireerd door de belangen van
het kind, een directe en individualiserende aanpak vereisen.'49 Vergeleken
met de vroegere struktuur van de Kinderrechtbank veranderde er slechts

47. Zie Verhellen, 1988, p. 167 ev., voor cen uitgebreid overzicht van de inhoud van

deze Wet op de jeugdbescherming van 1965.
48. Het lid van deze jeugdkamer is een kamervoorzitter of cen madsheer in het hof

van berocp die door de Koning voor cen hernieuwbare termijn van drie jaar wordt
aangewezen, aldus art. 10 lid 3 Wet 1965.

49. Verhellen, 1988, p. 185. Zie over deze specialisatie verder bij Matthijs, 1972, p.
103.
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weinig.50 De jeugdrechter is de alleenzetelende rechter gebleven en de

jeugdrechtbank blijft een onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg. Vol-
gens Verhellen blijkt uit een aantal wijzigingen duidelijk de wens tot specia-
lisatie van deze jeugdrechter(s).51

Dat de in 1965 doorgevoerde wijzigingen voor verbeteringen vatbaar zijn,
blijkt uit een drietal stromingen, die sedert 1965 gesignaleerd kunnen worden
in de diskussie over het familie- en jeugdrecht. Deze stromingen kunnen grof-
weg onderscheiden worden naar de drie hoofddoelen die worden nagestreefd:
a.       de komst van een familierechtbank;
b.        de scheiding van hulp en recht;
c.         de versterking van de rechtspositie van kinderen.52

ad a. Sedert de inwerkingtreding van de Wet van 1965 wordt - naast een

uitbreiding van het aantal financiele middelen - gepleit voor een meer 'ge-
zinsgerichte benadering' vanuit de rechtbank. Afgezien van een verdere speci-
alisatie zou de jeugdrechter daartoe vooral de bevoegdheid moeten krijgen
over al de materies die het gezin(sleven) betreffen, waardoor het gezin een
eenheid van bescherming en hulp zou worden en aan de versnippering van
verschillende competenties op het terrein van het familierecht een einde zou
komen.
ad b. De scheiding van hulp en recht wordt vooral gepredikt vanuit de
jeugdhulpverlening en enkele juristen, die de hulpverlening in het kader van
de jeugdbescherming vooral beschouwen "als sociale controle, die dan nog
voornamelijk gericht is op jongeren/gezinnen uit de lagere klassen. Jeugd-
bescherming wordt aldus gezien als een politiek instrument tot behoud van het
bestaand sociaal-economisch systeem.

„53

ad c. De "Kinderrechtenbeweging problematiseert de huidige status van het
kind. Kenmerkend aan deze status is het ontberen van ongeveer alle burger-
rechten.' 4 Deze kinderrechtenbeweging is vooral voorstander van de erken-

ning van de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van kinderen en van de
erkenning van kinderen als volwaardige personen. 5 Voor wat betreft de pro-
cesrechtelijke positie van kinderen wordt er onder andere voor geplcit dat

50. Zie voor cen kritick op de wijze van kinderbescherming op grond van deze Wet op
de jeugdbescherming het artikel van J.L. Hirsch, La grande misBre de la protection

de la jcunesse, in Journal des Tribunaux, 14 maart 1970, no. 4693, p. 181- 187.
51. Verhellen, 1988, p. 246 en 247.

52. Ibid, p. 351 ev.
53. Ibid, p. 353. Ook in Nederland wordt vooral sedert begin zeventiger jaren gedis-

kussiecrd over deze scheiding tussen hulp en recht, waaraan dankzij de toegenomen
aandacht voor de mensenrechtenverdragen een nieuwe dimensie is toegevoegd.

54.         Verhellen. 1988,9 354.
55. In Nederland kan als belangrijke voorvechtster van dcze stroming wor(len genoemd

De Langen, Recht voor jeugdigen (diss.), Samson, Alphen aan de Rijn, 1973 en
diverse publikaties nadien.
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kinderen geen speciale categorie vormen, maar net als andere staatsburgers
aanspraak moeten kunnen maken op algemeen geldende mensenrechten en in
principe zelfstandig moeten kunnen procederen tegen de Staat, tegen derden
en tegen hun ouders/opvoeders. Zo zouden kinderen hun rechten moeten kun-
nen afdwingen met volwaardige rechtsbijstand en zou aan hen een initiatief-
recht moeten toekomen.
Deze drie stromingen hebben niet alleen een belangrijke stimulans betekend
voor de versterking van de rechten van ouders en kind(eren), maar gaven ook
een duw in de richting van de realisatie van een gespecialiseerde rechter, de
familierechtbank.
Alvorens hierna nader in te gaan op de geuite wens tot het realiseren van
een "familierechtbank" (zie § 4.D volgt eerst nog een kort overzicht van de
belangrijkste taken van de jeugdrechtbank.

4.6.1. Taken van de jeugdrechtbank

Hiervoor zagen wij ree(is, dat de jeugdrechtbank een bijzondere kamer bij de
rechtbank is, welke is belast met strafrechtelijke en civielrechtelijke taken.
De taken op civielrechtelijk terrein wijken weer af van die van de vrederech-
ter en van de (president van de) rechtbank van eerste aanleg. Zo is de jeugd-
rechtbank bevoegd terzake:
-     het verlenen van ontheffing van de minimumleeftijd (18 jaar) voor het

huwelijk (art.  145 lid 1 BBW 56;
-    het geven van een vervangende machtiging ingeval de ouders hun toe-

stemming weigeren te geven voor het huwelijk van hun minderjarig kind
(art. 148 BBW);

-     de opdracht van het bestuur over de persoon en over de goederen van
de kinderen na echtscheiding van de ouders, op verzoek van partijen of
een van hen, hetzij van de procureur des Konings. Dit is mogelijk in-
dien dit in het belang van de kinderen wordt geacht en zelfs wanneer
een ander van de ouders reeds in het echtscheidingsvonnis belast is met
dit bestuur (zie art. 302 lid 3 BBW);

56. Voor de invoering op 1 mei 1990 van de wet van 19 januari 1990 (tot verlaging van

dc leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid) betrof het cen administratieve proce-
dure en werd de ontheffing van de minimumleeftijd verkend bij Koninklijk Bcsluit.
In Nederland is de overheid nog steeds de bevocgde instantie (art. 31 lid 3 Boek 1
BW). Interessant is, dat deze bevocgdheidsoverdracht werd verantwoord door de
overweging, dat de beslissing omtrent een mensenrecht aan cen rechtbank moet
worden toevertrouwd, zijnde een onpartijdige instantie, waar de nodige procedurale
waarborgen bestaan en waar - in tegenstelling tot vroeger - het Openbaar Mini-
sterie geen overwegende rol zou spelen (vergelijk P. Senaeve, FJR 1990, p. 208).
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-     de homologatie van de adoptieakte, indien de geadopteerde minderjarig
is (art. 350 §1, lid 1 BBW);

-       de beslissing - bij overlijden van een adoptant of van beide adopterende
echtgenoten - op een verzoek van de (oorspronkelijke) ouders van de
minderjarige geadopteerde, dat het kind onder hun ouderlijk geng
wordt teruggeplaatst (art. 361 §3 BBW);

-      de beslissing over een herroeping van de adoptie, indien de geadopteer-
de ten aanzien van wie de herroeping wordt gevorderd, minderjarig is

(art. 367 §2 BBW);
-   de beslissing op een vordering tot verlatenverklaring van een kind,

indien dit bij een persoon of een opvanginstelling is ondergebracht en
naar wie de ouders kennelijk niet hebben omgezien tijdens het jaar dat
voorafgaat aan het instellen van deze vordering (art. 370bis BBW);

-   de aanwijzing van een voogd bij de beslissing tot verlatenverklaring

(art. 370bis §3 BBW);
-    de toevertrouwing van een kind aan een familielid, indien de ouders

kennelijk niet naar hun kind hebben omgezien in de zin van art. 370bis,
maar een familielid het kind onderhoudt en de opvoeding van het kind
op zich neemt, zich bereid verklaart dat te doen of verklaart het kind
te willen adopteren (art. 370ter BBW);

-      de beslissing op een verzoek van een van de (wel of niet meer samen-

wonende) ouders, indien deze van mening is, dat de ouder die met het
bestuur over de persoon en over de goederen van het minderjarige kind
is belast, in strijd handelt met de belangen van dat kind (art. 373,374,
376 en 377 BBW);

-     de bekrachtiging van de overeenkomst tot pleegvoogdij, welke overeen-
komst wordt vastgesteld bij authentieke akte en opgemaakt door de
vrederechter (art. 475ter BBW);
bemiddeling ingeval van geschil tussen de wettelijke vertegenwoordiger
van de minderjarige en de rechthebbenden op de nalatenschap van de
overleden pleegvoogd (art. 475quinquis BBW);
betindiging van de pleegvoogdij (art. 475sexies BBW);

-     de ontvoogding (anders dan door
huwelijk) van de minde arige, die devolle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt (art. 476 ev. BBW)  7.

57. Ingeval de minderjarige, mits vijftien jaar of ouder, geen ouders heeft, kan ont-

voog(ling plaats vinden, indien dc familieraad hem daartoe geschikt oordcelt. Dc

vrederechter stuurt dan het proces-verbaal, waaruit de beslissende instcmming van
de familieraad blijkt, aan de jeugdrechtbank, die daarop de ontvoogding uitspreekt

(art. 478 BBW).
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4.7. NAAR EEN FAMILIERECHTBANK?

De konklusie in de hoofdstukken 1 en 2 luidde, dat de familierechtspraak in
Nederland is toebedeeld aan drie verschillende rechterlijke instanties (recht-
bank, kinderrechter en kantonrechter), zonder dat uit de wetsgeschiedenis
hiervoor een duidelijke motivering valt te geven. Voor het Belgische recht
moet naar aanleiding van het voorgaande hetzelfde worden gekonkludeerd.58
Uit de Belgische wetsgeschiedenis betreffende het familieprocesrecht blijkt
eveneens een zoeken naar de meest geschikte rechterlijke instantie. Een voor-
beeld daarvan is te vinden in het echtscheidings(proces)recht. Was eerst de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd om dringende voor-
lopige maatregelen te treffen bij echtelijke geschillen, door de Wet van 14
juli 1976 werd in deze toestand verandering gebracht, zodat nu de vrederech-
ter bevoegd is om onder bepaalde voonvaarden dringende en voorlopige maat-
regelen te nemen die onder meer betrekking hebben op de persoon en de
goederen van de minderjarige kinderen (vergelijk art. 223 BBW).59 Een ander
voorbeeld betreft de competentie van de Jeugdrechtbank. Deze is na de ont-
binding van het huwelijk bevoegd om te beslissen over de wijziging van de
toekenning van het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen
en - indien hierover problemen ontstaan - over het omgangsrecht. De be-
voegdheden van de Jeugdrechtbank zijn echter beperkt, omdat de basisbeslis-
sing omtrent de bewaring van de kinderen nog steeds bij de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg berust.60
Nog een voorbeeld betreft de "ontvoogding", welke maatregel vergelijkbaar is
met onze handlichling.61 Voor de jeugdbeschermingswet van 1965 was de

58. Matthijs, 1972, p. 106: "De uit al die verschillende regelingen voortspruitende sprei-
ding van de gerechten met schijnbaar gelijkaardige doch versnipperde bevocgdhe-
den, en bovendien het uiteentopen van de opsporings- en bewijsmiddelen, zomede
het verschil, naar gelang het bevoegde gerecht, van de benadering en de aangewen-
de metho(les en technieken bij het bijleggen of oplossen van de familiale geschil-
len, moeten noodzakelijk aankiding geven tot gebrek aan samenhang en tot incon-
Sequenties, die de rechtspractici en de rechtzockenden in de war brengen, en
slechts ten goede komen aan de pleiters te kwader trouw', waarna Matthijs cen
lijst laat volgen van de verscheidene jurisdictics die belast zijn met de beskchting
van gezinskonflikten. Deze verscheidenheid is ook weI "1' atomisation des compd-
knees judiciaires' genocmd (p. 108).

59. Volgens Verhellen, 1988, p. 198, levert deze competentie van de vrederechter, die
niet over cen eigen sociale dienst (zoals de jeugdrechtbank) beschikt, nog al cens
konfliktstof op tussen vredegerecht en jeugdrechtbank.

60.     Ibid, p. 202.

61. De ontvoogde minderjarige staat niet meer onder het gezag van zijn ouders, be-

houdens enkcle uitzonderingen, zoals voor de toestemming tot het huwelijk. Verder
verkrijgt de minderjarige cen zekere handelingsbekwaamheid en wordt cen curator
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ontvoogding een recht van de ouders (in het bijzonder van de vader), welke
door middel van een eenzijdige verklaring voor de vrederechter verkregen kon
worden voor hun minderjarig kind vanaf de vijftienjarige leeftijd. De vrede-
rechter maakte dan van deze verklaring een akte op. Nu is dus de Jeugd-
rechtbank bevoegd de ontvoogding uit te spreken, zij het dat voor de minder-
jarige die geen ouders heeft en die de volle leeftijd heeft bereikt van vijftien
jaar, de familieraad de minderjarige daartoe geschikt moet oordelen. Het pro-
ces-verbaal van de beslissing waaruit de instemming van de familieraad blijkt,
wordt door de vrederechter aan de jeugdrechtbank toegezonden.
Een laatste voorbeeld tenslotte (de hier gegeven voorbeelden zijn overigens
niet uitputtend) betreft de adoptie. Ook hier zijn in 66n artikel meerdere
instanties competent geacht. Volgens artikel 350 BBW moet de adoptieakte62

die door de vrederechter is opgemaakt ter homologatie worden voorgelegd aan
de rechtbank van eerste aanleg. Indien de geadopteerde of een van de ge-
adopteerden nog minderjarig is, dan wordt de adoptieakte voorgelegd aan de
jeugdrechtbank.

Sedert 1965 bestaat een stroming die streeft naar een Familierechtbank. Als
argumenten voor de instelling van zo'n Familierechtbank worden aangevoerd,
dat het voor de burger vaak volstrekt ondoorzichtig is tot welke rechter
hij/zij zich moet wenden, dat bevoegdheidsincidenten voorkomen worden en
dat een specialisme ontstaat op het terrein van complexe gezinsproblemen. Als
argumenten contra worden aangevoerd, dat de oprichting van een dergelijke
rechtbank een volledige aftakeling zou betekenen van de rechtbank van eerste
aanleg, die daarmee verlaagd zou worden tot "een minderwaardig gerecht met
zeer ingekrompen bevoegdheden, meestal van patrimoniale aard". 3 Verder zou
dit leiden tot een nog meer doorgedreven versnippering van de gerechten en
"de jeugdrechtbank terug minimaliseren tot de vroegere kinderrechter van
1912, belast met taken die hem enigszins het kenmerk gaven van een quasi-
penale rechter".64 De wet van 1965 wordt als goed en doeltreffend gezien,
maar men acht het toch noodzaketijk om hierin enkele veranderingen aan te

aan diens zijde aangesteld (artt. 476 t/m 487 BBW).
62. Een ten overstaan van de vrederechter opgemaakte akte waaruit de wederzijdse wil

blijkt van de persoon of de personen die voornemens zijn te adopteren en dcgcne

die geadoptecrd wil worden. Degene die geadopteerd wenst te worden moet de

keftijd van vijftien jaar hebben bercikt en mag niet onbekwaamverklaard zijn. Is
het te adopteren kind jonger dan vijftien jaar of is hij/zij onbekwaamverklaard,

dan dient betrokkene bij het opmaken van deze akte te worden vertegenwoordigd
door cen der personen die overeenkomstig art. 348 (in de regel dc ouders) in de
adoptie toestemmen of, indien de toestemming door de familieraad is gegeven, door

cen persoon die door de familieraad daartoe is aangewezen (art. 349 BBW).

63.          Matthijs, 1972, p. 111 en 112.
64.      Ibid.
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brengen. Afgezien van vooral een betere financitle toerusting van de kinder-
bescherming, wenst deze stroming dat de kinderrechter zich verder speciali-
seert en de bevoegdheid krijgt over alle zaken die de belangen van het gezin
c.q. de gezinsleden betreffen. "Er bestaan vele ongenoegens over het doolhof
van door elkaar lopende bevoegdheden van personen en instellingen als men,
naar aanleiding van familiale problemen, in aanraking komt met de rechter-
lijke macht. Het hoort niet, zo luidt het, dat door verschillende rechtsmachten
Ueugdrechtbank, Vredegerecht, Rechtbank van Eerste Aanleg, ...) naast en na
elkaar, met vaak andere middelen en inzichten, via andere procedures, tegen-
strijdige beslissingen worden genomen", zo schrijft Verhellen.65 Een oplossing
voor deze verscheidenheid aan rechterlijke instanties zou gevonden kunnen
worden in de oprichting van een "Gezinsrechtbank", waar alle gezinsproblemen
behandeld kunnen worden, zodat het gezin eenheid wordt van bescherming en
hulp.66 Deze wens kreeg een krachtige ondersteuning van de Unie van jeugd-
rechters van het Rijk, die in zo'n Gezinsrechtbank ook een opwaardering van
de als "minderwaardig' ervaren status van de jeugdrechter zag. 7 Hoewel
diverse pogingen zijn ondernomen om te komen tot wetgeving inzake een
Familierechtbank heeft dit niet geresulteerd in concrete wetgeving terzake.
Een van de bezwaren tegen uitbreiding van de macht van de Jeugdrechter tot
een Familierechtbank is gelegen in het mogelijk toenemend staatsinterven-
tionisme en een "net-widening"-effect68.

4.8. KONKLUSIE

Naar aanleiding van het bovenstaande kan niet anders worden gesteld dan dat
de Belgen zich lang aan de van origine Franse familieraad hebben gekoesterd,
maar dat sociale, demografische en juridische ontwikkelingen hebben geleid tot
een afname van het belang van de familieraad ten gunste van een versterking
van de positie van de vrederechter. Thans kan worden gesteld, dat de rol van
de vrederechter in het voogdijrecht niet meer gekenmerkt wordt door zijn
afhankelijke positie. In de praktijk strekt zijn optreden zich verder uit dan
de wettekst toelaat. Zo verricht de vrederechter zelf veel taken die de wet
aan de familieraad opdraagt. De afname van het belang van de familie ener-
zijds en de groeiende positie van het kerngezin anderzijds zijn mijns inziens
de belangrijkste oorzaken van bovengenoemde toenemende machtsuitoefening
van de vrederechter en van een verminderde invloed van de familieraad en

65.        Verhellen, 1988, p. 351.
66. Vergelijk Matthijs, 1972, p. 112 en 147 ev. Matthijs is overigens geen voorstander

van een familierechtbank.
67. Ibid, p. 351.

68.   Net-widening wit zeggen dat meer gevallen tot objekt van hulpverlening worden
gemaakt, dan op grond van de ernst van de situatie noodzakelijk is.
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daarmee van de familie als zodanig. De vrederechter speelt thans in het voog-
dijrecht "de eerste viool' en niemand lijkt rouwig te zijn om het machts-
verlies van de familieraad. Na bijna twee eeuwen op de Franse leest ge-
schoeide wetgeving blijkt dus nu ook in Belgie de invloedrijke rol van de
familie te zijn uitgespeeld. De voorstellen die in concreto zijn gedaan om te
komen tot een verandering van het voogdijrecht, behelsden in de regel niet
een afschaffing van de rol van de vrederechter, maar eerder een versterking
van diens positie in het familie- en jeugdrecht.
Opvallend is verder, dat uit de geschiedenis betreffende de rechterlijke com-
petentie op het terrein van het familie- en jeugdrecht een zelfde ontwikkeling
kan worden gekonstateerd als wij in Nederland hebben gezien. In Belgie zijn
in ieder geval drie rechtertijke instanties belast met deze rechtspraak: Vrede-
gerecht, Rechtbank van Eerste Aanleg en jeugdrechter. Daarbij zou nog een
vierde rechter genoemd kunnen worden, namelijk de President van rechtbank
van Eerste Aanleg, aan wie eveneens bepaalde taken in de familie- en jeugd-
rechtspraak zijn toebedeeld. Deze versnippering blijkt in beide landen te lei-
den tot onzekerheid over de te volgen procedure. Daarnaast is het de vraag
hoe de familie- en jeugdrechter zodanig kan worden toegerust, dat verzoeken,
geschillen en problemen op het onderhavige rechtsterrein op een zo adequaat
mogelijke wijze kunnen worden opgelost.
Naar aanteiding van het bovenstaande kan de konklusie niet anders zijn, dan
dat de gekonstateerde versnippering van rechterlijke competentie op hetzelfde
rechtsterrein zowel in BelgiB als ook in Nederland tot onduidelijkheid en
problemen aanleiding geeft. Tevens zagen wij dat ook de diskussie over de
instelling van een Familierechtbank, over een scheiding hulp en recht, alsmede
de toegenomen roep om versterking van de rechtspositie van het kind en
andere betrokkenen in deze kwestie van belang is. Deze konklusie geeft dus
alle aanleiding om extra aandacht te besteden aan een gewenste herschikking
van de rechterlijke organisatie op het terrein van de familie- en jeugdrecht-

spraak.
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Hoofdstuk 5

DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAK IN JAPAN,
AUSTRALIE EN ENGELAND

5.1. INLEIDING

Het familierecht en de familierechtspraak in Nederland is, zoals wij in de
voorgaande hoofdstukken zagen, grotendeels gebaseerd op oud-vaderlands,
romeins en Frans recht. Dat is niet verwonderlijk, immers de Franse revolutie
in 1789 heeft op het tot dan toe geldende Nederlandse rechtsstelsel grote
invloed gehad. De komst van de kinderrechter daarentegen moet toch vooral
gezien worden als een anglo-amerikaanse invloed en een bedoelde evenknie
van de juvenile judge.1 Alvorens mijn wensen inzake een nieuwe familie-en
jeugdrechtspraak voor het voetlicht te brengen, wil ik in dit hoofdstuk enkele
buitenlandse stelsels de revue laten passeren. Tijdens een bezoek aan Japan
ben ik geinteresseerd geraakt in de familierechtspraak van dit land. Dankzij
een goede briefwisseling en uitwisseling van documenten met prof. dr. Susumo
Sato van de Women's University in Toky02 heb ik mij meer in het systeem
van de Japanse rechterlijke organisatie kunnen verdiepen. Alhoewel dit een
wel heel verre kijk over de grens biedt en Japan wat buiten de "gangbare
route" ligt, biedt het rechterlijke systeem aldaar voor ons recht interessante
gezichtspunten, omdat de rechterlijke organisatie recentelijk gewijzigd is,
bovendien geschoeid is op westerse leest en omdat het een kombinatie bevat
van bemiddelende en beslissende rechtspraak. Verder zal in dit hoofdstuk kort
worden ingegaan op de Australische en Engelse rechtsmacht inzake het fami-
lie-en jeugdrecht.

1.          Vergelijk Doek, 1972, p. 31 ev.
2.       In 1991 gevolgd door kontakten met professor Seiichi Isono, emeritus professor van

de Tokyo University of Education, die samen met zijn vrouw cen aantal kritische
artiketen over de Japanse Family Court geschreven heeft.

151



5.2. DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAK IN JAPANJ

De Japanse Law for Determination of Family Affairs'' bevat een uitgebreide
regeling van het familieprocesrecht, welke nader wordt uitgewerkt in de Rules
for Determination of Family Affairs.5 Het betreft hier de jurisdictie en de
procedure in het civiele familie- en jeugdrecht.6 In art. 1 LDFA wordt het
doel van de wet aangegeven:

"This Law seeks to establish family peace and to maintain a wholesome
cooperation among relatives upon the basis of dignity of the individual
and essential equality of both sexes."

Hiermee wordt in het algemeen aangegeven dat de familierechtspraak een
vredestichtende taak heeft tussen de familie- en gezinsleden. Belangrijk is dat
de positie van het individu gerespecteerd wordt en dat geen discriminatie op
grond van geslacht bestaat. De rechtsmacht terzake het familierecht is in
beginsel toebedeeld aan de Judge of Family Affairs, die deel uitmaakt van de
Family Court. Art. 2 LDFA luidt:

"The Judge who, serving in a Family Court, deals with those matters as
prescribed in this law shall be called the Judge of Family Affairs"

De Family Court is een gespecialiseerde rechtbank welke rechtsmacht heeft
terzake familierecht- en jeugdstrafrechtspraak. Het is een rechtbank waarin
de rechtsbeginselen, het geweten van de samenleving en de sociale weten-
schappen (in het bijzonder de menswetenschappen en ontwikkelingspsychologie)
samengaan. De procedure voor de Family Court is informeel, toegesneden op
de persoon van de rechtzoekende en besloten van aard. Het ontstaan van de
Family Court in Japan dateert van v66r de tweede wereldoorlog.7 Reeds in
1922 werd door de Temporary Legislative Council of the Cabinet na een studie

3.     Met dank aan professor dr. Susumo Sato voor diens waardevollc suggesties en bij-
drage aan de totstandkoming van dit gedeelte.

4.     Wet nr. 152 van 6 december 1947. Hierna af te korten als LDFA (voor het laatst

gewijzigd op 26 september 1987).
5. Supreme Court Rule no. 15, 29 december 1947 (laatstelijk gewijzigd op 18 november

1987).

6.     Het jeugdstrafprocesrecht is geregeld in de Juvenile Law, wet no. 168 van 15 juli
1948 (laatstelijk gewijzigd op 26 september 1987 en uitgewerkt in de Rules of
Juvenile Proceedings, Supreme Court Rule no. 33 van 21 december 1948 (voor het
laatst gewijzigd op 3 september 1982).

7.     Het ontstaan van de Family Court in Japan is mede te danken aan de ervaringen
elders, zoals in de Verenigde Staten van Amerika. Zoals wij in § 5.3 zullen zien,
dateert de Family Court in Australit van veel latere tijd. Vergelijk Finlay en Bis-
sett-Johnson, 1972, p. 605 c.v.: 'The term 'Family Court' is a vague concept wai-

ting to be clothed with flesh, at least in Australia.' en even verderop: 'The name
'Family Court' is only a label and by itself achieves nothing unless considerable
reforms of procedure, staffing and expenditure accompany the change of name."
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van het Japans familie- en jeugdrecht voorgesteld, dat familiezaken niet in
een gewone rechtbank maar in een speciale 'determination office' voor fami-
liezaken beslist zouden moeten worden. Dit mede doordat het aantal familie-
zaken toenam en veel van deze zaken niet bevredigend in een gewone rechts-
procedure konden worden afgehandeld.8 In 1939 werd de Personal Affairs
Conciliation Law uitgevaardigd, dat in een bemiddelingsprocedure voorzag om
familieproblemen op te lossen.9 Naast de noodzaketijke aanpassing van het
familie- en erfrecht door de grondwettelijk verankerde gelijkheid van man en
vrouw werd in 1947 de Law for Determination of Family Affairs ingevoerd,
welke wet erin voorzag dat familiezaken eerder via een verzoekschriftproce-
dure en bemiddeling werden afgedaan dan via een dagvaardingsprocedure. De
Family Affairs Determination Department van de District Court werd met deze
nieuwe taak belast. De nieuwe Grondwet van Japan van 1947 maakte het
noodzakelijk om de Juvenile Law te herzien, omdat een administratieve af-
doening van een delict niet strookte met het recht van de (ook jeugdige)
verdachte op een eerlijke berechting. Deze herziening van de Juvenile Law
leidde tot de gedachte om zowel de beslissing in familiezaken als de berech-
ting van jeugdige verdachten onder de rechtsmacht te brengen van Edn rech-
terlijke instantie, daar men meende dat een goede gezinssituatie van groot
belang is voor de opvoeding en opgroei van jeugdigen en dat dit jeugdkrimi-
naliteit zou kunnen helpen voorkomen. Per 1 januari 1949 werd in zowel de
Juvenile Law als in de Law for Determination of Family Affairs voorzien in
de oprichting van een nieuwe rechtbank, de Family Court, voor de behande-
ling van jeugd(straf)- en familiezaken.

5.2.1. De organisatie van de Family Court

De Family Court is een vast onderdeel van de georganiseerde rechtspraak in
Japan, welke bestaat uit een Supreme Court in Tokyo, 8 High Courts, 50
District Courts en 50 Family Courts en uit 452 Summary Courts. De Family
Court is een gespecialiseerde rechtbank van eerste aanleg en is zowel onaf-
hankelijk als gelijkwaardig aan de District Court. In iedere Family Court
wordt recht gesproken door een unus judex (in totaal waren in 1988 in Japan

8.     In de Juvenile Law van 1923, geant op de Amerikaanse idecen, werd de Juvenile

Inquiry and Determination Office (Shonen Shimpansho) opgericht, welke de voor-
loper werd van de latere Family Court. Dit Office was meer con Administratief
Buro dat onder verantwoordelijkheid viel van het Ministerie van Justitic. Het was
belast met de zorg voor jeugdigc wetsovertreders.

9.     Daarmce werd het oude gebruik geinstitutionaliscerd, volgens welke de hoofdman

van het dorp, dc burgemeester, gewoonlijk in de twistgeschillen tussen de dorpelin-
gen bemiddelde. Na de tweede wereldoorlog werd deze bemiddelingsmethode nog
verbeterd. Ichiro Shimazu, 1984, p. 117.
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351 familierechters werkzaam). Naast de griffiers en het secretariaatspersoneel
zijn nog diverse andere functionarissen werkzaam in de Family Court, omdat
wordt uitgegaan van de gedachte dat iedere familiezaak/familiegeschil juri-
dische, sociale, economische, medische en emotionele elementen in zich bergt.
Derhalve heeft ieder Family Court een aantal Family Court Probation Officers,
een (part-time) medicus en een (part-time) verpleegster in huis.
Van de rechter in de Family Court wordt venvacht dat hij - naast goede
juridische kennis - beschikt over voldoende enthousiasme, geschiktheid en
begrip om met familiezaken en jeugdstrafzaken om te kunnen gaan. Zij wor-
den op dezelfde wijze geselecteerd als de rechters in de District Courts en
High Courts en voor een periode van tien jaar benoemd.
De op 1 juni 1954 geintroduceerde functie van Family Court Probation Of-
ficer is ontstaan uit de functies van de vroegere Juvenile Protection Officer
en de Family Investigation Officer. De Family Court Probation Officer onder-
zoekt de feiten en achtergrond van de zaak, welke hem door de rechter van
de Family Court is toegewezen. Zaken die in het onderzoek betrokken worden,
zijn de persoonlijkheid, het gedrag, de persoonlijke geschiedenis, de financitle
situatie; de woonsituatie, enz. van betrokkene(n) (art. 9 Juvenile Law). Van
dit onderzoek wordt mondeling of schriftelijk verslag gedaan aan de rechter.
Indien noodzakelijk mag de Probation Officer zich in de zaak mengen door
partijen raad te geven, de jeugdige verdachte te helpen of door de hulp van
welzijnsorganisaties aan betrokkene(n) te initieren en/of te coOrdineren. De
rechter kan de Probation Officer belasten met het toezicht op een jeugdige
verdachte of veroordeelde. Omdat zijn taak veelomvattend en belangrijk is,
wordt van de Family Court Probation Officer verwacht, dat hij "breed" is
opgeleid en vaardigheden bezit op het terrein van de medische wetenschap,
psychologie, sociologie en andere menswetenschappen. Hiertoe worden speciale
in-service trainingen gegeven, welke op een speciaal trainings-instituut, dat
hiertoe in 1957 door het Supreme Court werd opgezet, gevolgd moeten wor-
den. In 1988 waren in totaal 1523 Family Court Probation Officers werkzaam
voor de Family Courts in Japan.
Vermeldenswaard is dat iedere Family Court is uitgerust met een family-court-
clinic, dat een hulporgaan is voor de rechtbank voor wetenschappelijk onder-
zoek en diagnosestelling. In deze family-court-clinics zijn medical officers en
verpleegsters beschikbaar voor onderzoek, diagnose en kortdurende behande-
ling van partijen of van de jeugdige delinkwent. De meerderheid van de medi-
cal offiders is psychiater.
Daarnaast kunnen in de Japanse Family Courts ook lekenio deelnemen aan de
behandeling van familiezaken. Dit lekenelement in de familierechtspraak is
mogelijk geworden, omdat men voordeel wilde trekken uit de ervaring en
kennis van de burgers. Zo kent men Family Court Councillors (in 1988: 6125)

10. Dit zijn vrijwilligers, die cen kleine vergoeding ontvangen, maar deze funktie meer

vanwege de eer op zich nemen.
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die deelnemen aan de verzoekschriftprocedure en Conciliation Commissioners
of Family Affairs, ook wel conciliators genoemd (in 1988: 13.290), die een
belangrijke rol spelen in de bemiddelingsprocedure. Zij worden uit de justi-
tiabelen gekozen op aanbeveling van de plaatselijke autoriteiten, advocaten-
kantoren en anderen.11 Belangrijkste kriterium voor benoeming is dat de
kandidaat iemand is met grote kennis en ervaring. Benoeming tot Commissio-
ner wordt in Japan als een grote eer beschouwd. In het bijzonder de benoe-
ming van vrouwen in deze functie blijkt in de praktijk goed te voldoen, om-
dat in het merendeel van de familiezaken 66n der partijen een vrouw is (voor
de juridische beslissing is het gevoelen van de vrouwelijke Commissioner extra
relevant, zo meent men) en omdat de aanwezigheid van een vrouwelijke Com-
missioner of van een vrouwelijke Councillor meer vertrouwen bij de partijen
blijkt te wekken.
In het Japanse systeem der rechterlijke organisatie worden alle rechterlijke
instanties gereguleerd door de Supreme Court. De rechters worden benoemd
door de regering, maar de Supreme Court benoemt en ontslaat alle overige
beroepskrachten die bij de gerechten werkzaam zijn (uitgezonderd dus de
rechters). Bovendien beheert de Supreme Court de financiele en andere ad-
ministratieve zaken van de Courts. Het Family Bureau bij de Supreme Court is
belast met de zorg voor de administratie van de Family Courts.

5.2.2. De rechtsmacht van de Family Court

De Family Court heeft een uitgestrekte competentie, omdat het niet alleen de
geschillen en problemen binnen het gezin of de familie maar ook de hiermee
verbonden huiselijke zaken (mits juridisch van aard) omvat. De Law for De-

12termination of Family Affairs onderscheidt drie verschillende deelterreinen ,
namehjk:
a)   zaken die alleen door een rechterlijke beslissing kunnen worden afge-

daan, zoals de verbetering van de registers, een verklaring van vermis-
sing, achternaamswijziging van een kind, enz. (Ko-type zaken genoemd);

b)    zaken die moeten worden afgedaan in overeenstemming met de wil van
de partijen, zoals echtscheiding en vernietiging van de adoptie (men
noemt dit Chotei-jiken of litigation-zaken);

11.    Meestal zijn het leken, ouder dan veertig jaar, die enige scholing in het familie-
recht hebben ontvangen. Zij worden geselecteerd door middel van een persoonlijk
gesprek en op grond van cen soort test-discussiebijeenkomst (vergelijk Ichiro

Shimazu, 1984, p. 118).
12. Guide to the Domestic Relations Division of the Tokyo Family Court, june, 1990,

p. len 2
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c)     zaken die kunnen worden afgehandeld ofwel door overeenstemming van
de partijen ofwel door een rechterlijke beslissing (toewijzing van de
boedel na echtscheiding bijvoorbeeld). Deze zaken worden Otsu-type
zaken genoemd.

De Law for Determination of Family Affairs bepaalt dat de onder a) genoemde
zaken alleen volgens de determinationprocedure kunnen worden afgehandeld en
dat de onder b) genoemde zaken alleen door middel van een conciliation (be-
middelings)-procedure kunnen worden opgelost.13 De zaken die bij sub c zijn
genoemd dienen in eerste instantie via een conciliation-procedure te verlopen.
Slaagt een bemiddelingspoging niet, dan wordt door de rechter een beslissing
genomen volgens de beslissingsprocedure.14

Hierbij moet worden opgemerkt dat waar partijen het in beginsel oneens zijn
over de echtscheiding (en niet over de afspraken na de scheiding) de echt-
scheidingsprocedure dient te worden gevorderd bij een District Court, een
civiele rechtbank. In deze procedure staat niet de verzoening van de echtge-
noten voorop, maar wordt beoogd om de echtscheiding op een redelijke en
billijke wijze te doen verlopen door te trachten partijen tot overeenstemming
te brengen inzake de rechtsgevolgen van de ontbinding van hun huwelijk.
Deze op tegenspraak gevoerde echtscheidingsprocedure vindt plaats in voor
het publiek toegankelijke zittingen en de beslissing van de rechter wordt in
het openbaar uitgesproken (conform de regels van het civiele procesrecht).15
Tot de jurisdictie van de Family Court behoort verder de beslissing op het
terrein van het huwelijksgoederen- en erfrecht. Ook de berechting van jeug-
dige verdachten beneden de twintig jaar oud en de zorg voor jongeren die
(mogelijk toekomstig) jeugdig delinkwent (dreigen te) worden, behoort tot de
rechtsmacht van de Family Court. Berechting van jeugdigen door de Family
Court vindt plaats wanneer zij een misdrijf of overtreding (ook in het ver-
keer) hebben begaan. Verder heeft de Family Court jurisdictie over minder-
jarigen die zich regelmatig onttrekken aan het toezicht van de ouders of
voogd, die zonder geldige reden van huis weglopen, die optrekken met slecht
gezelschap of die regelmatig door hun gedrag zichzelf zedelijk schade toe-
brengen en daardoor het risiko lopen krimineel te worden. Opvallend is ech-
ter dat de Family Court niet in eerste instantie te maken krijgt met jeugdige
wetsovertreders beneden de veertien jaar. Deze worden namelijk eerst "aan-
gepakt" door het Child Guidance Center, zoals in de Child Welfare law is

13. Uit cen statistisch overzicht van de Family Court in Tokyo (iuni, 1990) blijkt dat

de resultaten van de in totaal 3365 conciliation-pogingen in 1989 zijn als volgt:

geslaagd 1425 (waarvan 1100 in een echtscheiding en 325 in cen verzoening van de
cchtgenoten eindigden), mistukt 684, geweigerd door de commissie 56, verzock in-
getrokken 1387 en overigen 13.

14. Deze dwingend voorgeschreven vorm van bemiddeling is een typisch Japans trekje

van de mediation-gedachte.
15. Ichiro Shimazu, 1984, p. 122 ev.
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voorzien. De Family Court krijgt pas jurisdictie over deze jonge kinderen,
wanneer het Child Guidance Center beslist, dat het een zaak is voor de Fa-
mily Court of van mening is dat dwangmaatregelen tegen de jeugdige moeten
worden getroffen.
Nog opvallender en derhalve vermeldenswaard is, dat de Japanse Family
Court ook rechtsmacht heeft inzake volwassenen die een delikt hebben ge-
pleegd dat schadelijk is (geweest) voor het welzijn van de jeugdige. Deze
delicten staan in meerdere wetten (zoals de Child Welfare law, de Labour
Standards law, de School Education law, enz.) verspreid. Wij kunnen hierbij
denken aan zedendelicten, mishandeling, het te lang of te laat laten werken
van kinderen, het kind onrechtmatig van school houden, enz.

5.2.3. De familierechtelijke procedure in Japan

Zowel de beslissings- als de bemiddelingsprocedure vangen aan met een ver-
zoek van de belanghebbende(n). Dit verzoek kan zowel mondeling als schrif-
telijk worden ingediend. Alle hoorzittingen verlopen min of meer informeel,
maar zijn niet openbaar. Nadat het verzoek is ingediend worden de betrokken
partijen door de Family Court opgeroepen om te worden gehoord in aanwezig-
heid van Family Court Councillors (zie § 5.2.1). De rechter neemt gewoonlijk
niet aan ieder bemiddelingsgesprek deel, maar hij wordt op de hoogte gesteld
door de beide conciliators en geeft hen advies. De rechter moet het overzicht
op de zaak kunnen behouden. Indien gewenst of noodzakelijk kan de rechter
de Family Court Probation Officer een (gezins)onderzoek laten instellen of de
Family Court Clinic inschakelen voor een diagnostisch onderzoek. Ook kan hij
(aanvullend) bewijs vragen.16
Als de rechter een beslissing heeft genomen, kan men daarvan in appel gaan
bij de High Court. Is de beslissing in kracht van gewijsde gegaan, dan worden
de persoonlijke verhoudingen (rechten en plichten) daarmee vastgesteld. Een
alimentatievaststelling of beslissing inzake de boedel kan onmiddellijk ten
uitvoer worden gebracht.
In de bemiddelingsprocedure, voorafgaand aan de eigenlijke juridische (echt-
scheidings)procedure, wordt getracht een familiekonflikt door bemiddeling op
te lossen. Deze bemiddeling is in handen van een conciliation committee, Kaji
Chotei genaamd, dat meestal bestaat uit een rechter en twee Conciliation
Commissioners, waarvan 66n tot het vrouwelijk en 66n tot het mannelijk
geslacht behoort.17 De partijen mogen zich laten vertegenwoordigen door
familieleden, vrienden of advocaten. Het bemiddelingscomitd speelt een actieve

16.    De rol van deze (ook wei genocmde) investigation officers' is vooral van belang
voor het begin van de bemiddelingsprocedure, namelijk om het probleem tussen
partijen te definitren en om de geschilpunten te vcrduidelijken.

11 Vergelijk Minamikata, 1988.
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rol, in die zin dat getracht wordt de partijen te overtuigen van het belang
van overeenstemming en door (concept-)afspraken aan partijen voor te leggen.
Als de partijen in de bemiddelingsprocedure overeenstemming bereiken, welke
door het conciliation committee wordt goed bevonden, dan wordt deze over-
eenstemming in het proces-verbaal van de rechtbank opgenomen en heeft dit
dezelfde werking (rechtskracht) als een rechterlijk vonnis of een rechterlijke
beschikking.18 De meeste zaken die voor bemiddeling in aanmerking komen
zijn echtscheidingen, gezagskwesties, erfrechtelijke geschillen en levensonder-
houd.19 Hierbij moet worden opgemerkt, dat met name op dit aspekt van de
Japanse Family Court kritiek bestaat, omdat zich hier heel duidelijk een ver-
menging van rechtsprekende taken en hulpverlening voordoet, waardoor par-
tijen zich dikwijls gedwongen voelen om meer openheid van zaken te geven,
dan zij gewenst en noor171,kelijk achten voor een door hen gevraagde juri-
dische beslissing (de toewijzing van alimentatie bijvoorbeeld). De meeste
rechtzoekenden zijn namelijk niet gediend van deze vergaande bemoeienissen
van de rechter en de leken in hun privaleven.20

Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat in Japan het merendeel der echt-
scheidingen zonder rechterlijke bemoeienis tot stand komt, namelijk door het
alleggen van een (meestal schriftelijke) verklaring voor de burgemeester van

21de verblijfplaats.

5.2.4. Het Japanse systeem nader beschouwd

In het Japanse familieprocesrecht vallen een aantal zaken op. In de eerste
plaats heeft men de familierechtspraak ondergebracht in 50 bijzondere gerech-
ten, die geheel zelfstandig en los van de District Courts hun taak uitoefenen.
In de tweede plaats moet worden opgemerkt, dat de bemiddelingsprocedure de
gangbare procedure is en dat steeds gezocht wordt om partijen op een rede-
lijke en billijke wijze hun geschil te doen oplossen. Niet door verzoening,
maar door compromissen te sluiten. Ten derde valt op dat leken deelnemen
aan de rechterlijke bemiddelingspoging en een geheel eigen en gewaardeerde

18. Minamikata, 1988.

19. Zie de p. 22 cv. van de Guide to the Family Court of Japan, Supreme Court of

Japan, 1989.

20. Isono vertclde mij, dat in het bijzonder de Icken-rechters dikwijls te nieuwsgierig

zijn naar achtergrondinformatie en als 'aasgieren' loeren op pikante details.
21. Vergelijk Fujiko Isono in cen 'paper' dat geprcsenteerd wordt op de ISFL-confe-

rentie in Opatija, Joegoslavie (13 t/m 17 mci 1991), dat waarschijnlijk in een boek
zal worden opgenomen: "In Japan mutual consent has never been contested as a
valid ground for divorce. In fact, this originated in a device to facilitate the fami-
ly to remove an unsatisfactory daughter-in-law, who could easily be forced to
consent. Now nearly 90% of the registered divorces am on mutual consent."
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plaats innemen in de familierechtelijke procedure, waarbij in de praktijk
vooral de aanwezigheid van het vrouwelijke lekenelement op prijs wordt ge-
steld.

Nu is de Japanse opbouw van de samenleving (politiek, juridisch, sociaal-cko-
nomisch en kultureel) dermate afwijkend van het westerse samenlevingsmodel,
dat overname in Nederland van Japanse instituties en regelingen - zoal ge-
wenst - niet zonder meer mogelijk is. Wat ik echter positief acht in het
Japanse systeem is de gedachte achter de conciliation-procedure; niet de ver-
zoening staat namelijk voorop, maar de beeindiging van het geschil op een
redelijke en billijke wijze en resulterend in een voor de partijen aanvaardbare
oplossing. Een overplaatsing van de familierechtspraak naar aparte familie-
rechtbanken acht ik in de Nederlandse situatie niet gewenst, omdat het de
'softe' (althans 'soft' genoemde) familie- en jeugdrechtspraak nog verder
isoleert en omdat naar mijn mening de rechters voor de zaken ad res en de
rechters voor geschillen ad personam juist met elkaar in aanraking moeten
kunnen komen en ook van functie - indien gewenst - moeten kunnen wisselen.
Daarnaast is het de vraag wat in zo'n systeem moet gebeuren met de straf-
rechtspraak ten aanzien van jeugdigen. Voor de eenvoudige delicten kan de
familie- en jeugdrechter de geeigende rechter zijn, maar bij (zeer) ernstige
door jeugdigen gepleegde delicten rijst de vraag of men dan weer bij een
District Court terecht moet. Tenslotte meen ik, dat ook het lekenelement in
onze Nederlandse familierechtelijke procedure gemist kan worden en niet moet
worden overgenomen. Ik kom hier nog op terug. Positief in het Japanse sys-
teem kunnen verder worden genoemd de wijze waarop een coherent systeem
van op elkaar aangewezen personen en instellingen betrokken is bij de bemid-
deling en de hulpverlening aan die personen die een familierechtelijk geschil
hebben of waar problemen bestaan in het gezin. Een dergelijk op elkaar aan-
gewezen stelsel van rechter, councillors, commissioners en probation officers
kennen wij in Nederland niet. Hier zijn het de onafhankelijke rechter, de raad
voor de kinderbescherming als adviserend en rekestrerend overheidsorgaan en
de particuliere jeugdhulpverlenings- en jeugdbeschermingsinstellingen als uit-
voerende organen die decl uitmaken van het Nederlandse systeem.22 Nog een
andere positief aspect van het Japanse systeem meen ik te zien in het cen-
trale - bij de Supreme Court aangehaakte - research- en trainingsinstituut
voor Family Court Probation Officers, hetgeen tot gevolg heeft dat iedere
probation officer adequaat wordt opgeleid en een zekere eenheid in beleid
mogelijk wordt. Het bij de Supreme Court ondergebrachte Family Bureau is
belast met de benoeming van alle beroepskrachten bij de Family Court - met
uitzondering van de rechters - en met de financiele en administratieve aange-
legenheden van de Family Courts.

22.    Tot de uitvocrende organen in de jeugdbescherming kunnen ook de jeugdreclasse-
ring en de justititle jeugdinrichtingen worden gerekend.
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5.3. DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAK IN AUSTRALIE

Australia is een common law land, waarin dus het recht hoofdzakelijk ont-
leend wordt aan wettelijke regelingen en jurisprudentie van die regels.
Australit kent een federaal systeem met zowel een federale overheid als indi-
viduele statelijke overheden. De grondwet, de Constitution of the Common-
wealth of Australia, voorziet in zowel de mogelijkheid van federale als ter-
ritoriale (statelijke) wetgeving. Zo is het parlement van de Commonwealth
onder andere bevoegd tot wetgeving op het terrein van het huwelijk, echt-
scheiding en huwelijkszaken,en daarmee verband houdende wetgeving inzake
het ouderschap en de voogdij over kinderen. De parlementen van de staten
hebben het recht van wetgeving over die zaken, die in de Constitution niet
zijn voorbehouden aan de federale wetgever, of waarvan deze laatste zich
bewust onthoudt. Zo hebben de staten wetgevende bevoegdheid op onder ande-
re het terrein van adoptie, alimentatie voor kinderen en (procesrecht inzake)
huwelijksgoederenrecht (voorzover sedert de invoering in 1976 van de Family
Law Act niet uitgezonderd).
Het Australische familierecht werd tot 1976 gekenmerkt door een mengelmoes
van verschillende (statelijke) rechtstelsels, die vanuit historisch en sociaal
oogpunt goed verklaarbaar zijn, maar die tot diverse problemen aanleiding

konden  ven, waar
de centrale overheid een overkoepelende wettelijke rege-

ling gaf. Daarbij speelde op de achtergrond de invloed van het kerkelijke
recht. De Matrimonial Causes Act van 1959 betekende reeds een belangrijke
stap voor de unificatie van het huwelijksrecht op federale basis, al bevatte
deze wet nauwelijks enige verandering van het tot die tijd geldende huwe-
lijksrecht, maar pas in 1976 vond met de invoering van de Family Law Act
(FLA) 1975 een wezenlijke modernisering plaats van het huwelijks- en echt-
scheidingsrecht. Afgezien van het feit dat gebroken werd met historische en
kerkelijke invloeden op de wetgeving bracht de Family Law Act een unifica-
tie van het recht inzake onderhoud, gezag en huwelijksgoederenrecht op fede-
raal niveau. Voor ons onderwerp is relevant, dat met de inwerkingtreding van
de Family Law Act ook de Family Court of Australia zijn intrede deed.
Dit Family Court is een federale rechtbank, die geheel belast is met dc be-
rechting van familierechtelijke zaken. De staf van de Family Court bestaat uit
personen die daar, op grond van persoonlijke vaardigheden en scholing, ge-
schikt voor zijn. De Family Court beschikt over een eigen staf van councillors
en welzijnswerkers, die onder leiding staan van de Principal Director of Court

23.      Vergelijk de zaak Re Gilmore and the Conveyancing Act, 1968, N.S.W.R. 675, waarin
duidelijk werd dat rechtspraak in de staten kon botsen met Commonwealth recht-
spraak. Zie Finlay en Bissett-Johnson, 1972, p. 578. Bovendien konden cchtgenoten
hun toevlucht voor onderhoudsaanspraken zoeken in acht vcrschillende federale en
statelijke huwelijksregelingen om daarmee de voor hen meest gunstige (en dus voor
de ex-partner ongunstige) bepaling toepasbaar te willen zien verklaard.
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Counselling. De werkzaamheden van de Family Court vinden plaats in een
eigen gebouw, met een minimum aan formaliteiten en zonder onnodige opsmuk
(de rechters dragen geen pruik en toga). Opvallend is, dat West Australie een
eigen State Family Court heeft, al kan men van beslissingen van de Family
Court en van de State Family Court inzake de Family Law Act in beroep bij
the Full Court of the Family Court of Australia.24
De Family Court bestaat uit een president (Chief Judge), senior judges en
gewone rechters, die allen benoemd worden door de Gouverneur-Generaal. De
rechter in de Family Court moet niet alleen aan de normale benoemingsver-
eisten voldoen, want de te benoemen persoon moet ook 'by reason of training,
experience and personality" op grond van art. 22 lid 2b FLA zijn 'a suitable
person to deal with matters of family law". Zaken in eerste instantie worden
berecht door een unus iudex of door meer rechters. De senior judges maken
dikwijls decl uit van de kamer die de appelzaken behandelt. 5
Alle rechtbanken die op grond van de Family Law Act competent zijn, heb-
ben op grond van een algemene richtlijn de plicht om met de hun ter be-
schikking staande middelen te trachten de echtgenoten met elkander te ver-
zoenen of hun relatie met elkaar en met de kinderen in dat huwelijk te ver-
beteren. Deze richtlijn ziet niet alleen op de fase aan de echtscheiding voor-
afgaand, maar ook op de situaties nd echtscheiding, waar getracht moet wor-
den een Iwerkbare verhouding" tussen de ex-partners te creeren, in het bij-
zonder in die situaties waar kinderen de dupe dreigen te worden van de ruzie
van de ouders.
Reeds onder de werking van de Matrimonial Causes Act 1959 had men goede
ervaring met de huwelijksbegeleiding/echtpaartherapie die vanuit particuliere,
door de overheid gesubsidieerde, organisaties werd verzorgd. Bij deze veelal
op godsdienstige basis werkzame instellingen, werkt men met part-time vrij-
willigers, die getraind en begeleid worden door een aantal stafmedewerkers

i van de instelling.26 Onder de werking van de Matrimonial Causes Act hadden
deze organisaties vooral succes in het verhelpen van huwelijksproblemen; met
echtgenoten die reeds in een scheidingsprocedure verwikkeld waren, had men
nauwelijks kontakt.
Door de inwerkingtreding van de Family Law Act 1975 werden aan deze vrij-
willigersorganisaties een soort min of meer officiele "marriage counsellors"
toegevoegd, de zogenaamde 'court counsellors". Deze court counsellors werken
onder supervisie en begeleiding van de Principal Director of Court Counsel-
ling. Het zijn ook niet langer vrijwilligers, maar full-time werkzame, goed
geschoolde, beroepskrachten. Counselling wordt niet alleen gezien als een

24.        Nygh, 1978, p. 25 en 26.

25.      Ibid, p. 39-59.

26.     Tot aan het cind van de zestiger jaren (tocn de professionaliscring van de hulpver-
lening op gang kwam) werden ook in ons land de (gezins)voogdij-instellingen ge-
kenmerkt door een beperkt aantal beroepskrachten en cen groot aantal vrijwilligers.
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aanbod van psycho-sociale hulpverlening, maar omvat mede andere vormen van
hulp, indien dat noodzakelijk mocht zijn, zoals bijvoorbeeld medische of psy-
chiatrische hulp (verg. art. 18 lid 1 sub c Family Law Act 1975). Op grond
van de Family Law Act kunnen als marriage court counsellor worden inge-
schakeld degenen die werkzaam zijn bij de erkende particuliere organisaties,
bij de staf van de Principal Director of Court Counselling van de Family
Court of Australia en bij de staf van de Director of Counselling and Welfare
in Western Australia.27
Wanneer het huwelijksgeluk in gevaar komt, kunnen partijen om deskundige
hulp verzoeken. Dit verzoek kunnen zij richten tot een hulpverleningsinstel-
ling of tot de (Principal) Director. In het laatste geval zal deze een eigen
stafmedewerker inschakelen of het echtpaar verwijzen naar een daartoe gespe-
cialiseerde organisatie. Uiteraard is dit slechts mogelijk wanneer beide echtge-
noten hiertoe bereid zijn. Bemiddeling onder de Family Law Act is reeds in
een vroeg stadium mogelijk. Dit is anders dan onder de Matrimonial Causes
Act, waar bemiddeling door marriage counselling in de regel pas in de echt-
scheidingsprocedure mogelijk was. Ook bemiddeling na echtscheiding door de
marriage counsellor behoort tot de mogelijkheden, hetgeen vooral van belang
is bij problemen inzake de omgang of alimentatie.
Opvallend is, dat art. 14 van de Family Law Act aan iedere rechter die moet
beslissen in huwelijksgeschillen of daarmee nauw verband houdende zaken (als
ouderlijk gezag, omgang, alimentatie, boedelscheiding, enz.) de verplichting
oplegt om regelmatig te beproeven of een bemiddeling tussen partijen tot de
mogelijkheden behoort. Indien de rechter van mening is, dat de zaak geschikt
is voor bemiddeling tussen partilen, dan kan hij de behandeling van de zaak
schorsen en partijen verwijzen naar een deskundige hulpverleningsinstelling of
naar de (Principal) Director. Op verzoek van (66n der) beide partijen kan de
schorsing worden opgeheven. Overigens kan de rechter partijen - met hun
instemming - zonder hun raadsman horen en een bemiddeling trachten tot
stand te brengen. De verplichting van de rechter om in iedere fase van de
(echtscheidings)procedure een bemiddelingsmogelijkheid te bekijken, is nog
sterker in geval partijen minder dan twee jaar met elkander gehuwd zijn (art.
14 lid 6 Family Law Act). Opgemerkt moet worden, dat wanneer de rechter
een bemiddelingspoging mogelijk lijkt, hij partijen hier niet toe kan dwingen.
Evenmin mag de rechter bepalen, dat niet-medewerking aan marriage counsel-
ling door 66n der partijen nadelige gevolgen voor betrokkene zal hebben.

27. Art. 14 van de Family Law Act staat echter toe, dat in bepaalde gevallen ook niet
door de wet crkende personen of organisaties door de Principal Director of de
Director of Counselling and Welfare in West Austratic met deze taak kunnen wor-
den belast. Dit gebeurt in het bijzonder in die gevallen, waar bemiddeling door de
wei crkende court counsellor weinig zin zou hebben; bijvoorbceld ingeval een Turks
moslim-paar, dat slecht Engels spreekt, huwelijksproblemen heeft. Nygh, 1978, p.
33.
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Uiteraard kan de feitelijke niet-medewerking aan bemiddeling wet een rol
spelen in de rechterlijke beslissing, bijvoorbeeld bij de gezagstoewijzing over
een kind.28
Hetgeen partijen tijdens een bemiddelingsgesprek ten overstaan van de mar-
riage counsellor of een daartoe aangewezen persoon hebben gezegd of ver-
klaard, mag niet tot bewijs dienen in een juridische procedure. De marriage
counsellors hebben daartoe een zwijgplicht op zich genomen. De zwijgplicht
gaat zelfs zover, dat de counsellor ook niets uit de bemiddelingsgesprekken
mag vertellen, tenzij partijen hem daartoe uitdrukkelijk machtigen (art. 18 en
19 Family Law Act). Naar mijn mening biedt deze zwijgplicht een belangrijk
voordeel voor de hulpverlener en - indirect - ook voor partijen. Immers,
partijen zullen veel opener zijn in het gesprek, wanneer zij weten, dat het-
geen zij zeggen niet naderhand tegen hen gebruikt kan worden. Negatieve
uitingen over de ander, het bekennen van "eigen schuld" en dergelijke zullen
daardoor niet achterwege worden gelaten, zodat de counsellor ook zogenaamde
'verborgen agenda's' bespreekbaar kan maken.
De aktiviteiten van de rechter en de marriage counsellor inzake de bemiddel-
ing moeten niet worden verward met de aktiviteiten van andere hulpverleners.
In het bijzonder bij geschillen inzake gezagstoewijzing of omgang met het
kind, kan de Court in iedere fase van de procedure ambtshalve of op verzoek
van partijen een gesprek met een hulpverlener gelasten om het belang van het
kind te bespreken of de hulpverlener verzoeken een rapport op te maken over
de situatie van het kind. Een dergelijk rapport kan wel dienen als bewijs in
de procedure (art. 62 lid 4 Family Law Act 1975). De Court kan eveneens een
hulpverlener belasten met het toezicht op het verloop van een gezagstoe-
wijzing of van een opgelegde omgangsregeling (art. 64 Family Law Act); dit
niet zozeer uit het oogpunt van controle als wel om de ex-echtgenoten en het
kind een hulpmiddel te bieden om de onderlinge problemen op te lossen of
direkt om hulp te kunnen vragen. Zo nodig kan de Court, wanneer met de
belangen van het kind in een strijd tussen de ouders geen rekening wordt
gehouden, ambtshalve of op verzoek van het kind of een jeugdhulpverlenings-
instelling een counsel voor het kind benoemen (art. 65 Family Law Act). Deze
counsel voor het kind vertegenwoordigt de belangen van het kind en nfet het
kind zelf, zodat het advies van de counsel weliswaar soms tegen de wens van
het kind kan ingaan, maar uiteindelijk diens belang op langere termijn zal
moeten dienen.29

Tot slot moet worden opgemerkt, dat de Family Law Act sedert haar inwerk-
ingtreding ingrijpend werd gewijzigd. In 1983 ontstond voor echtgenoten de
mogelijkheid om zonder rechtsbijstand van echt te scheiden, indien zij geen
kinderen onder de leeftijd van achttien jaar hebben. Deze procedure werd
bekend onder de naam 'divorce on the papers', maar wordt weinig gebruikt.

28.        Vergelijk Nygh, 1978, p. 37.
29.         Ibid, p. 101 en 102.
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Daarnaast werd de functie van 'judicial registrar' gecretterd, om andere dan
tot de rechterlijke macht behorende ambtenaren van het gerecht enige com-
petentie op het terrein van het echtscheidingsrecht (en aanverwante rechts-
vragen) te geven, dit overigens onder verantwoordelijkheid van de rechter.
Het besloten karakter van de familierechtelijke procedure (achter gesloten
deuren) werd in strijd geacht met het beginsel dat "justice must be seen to
be done" en de Family Courts werden weer geopend voor het publiek. De
voorheen voor het familieprocesrecht ongeschikt geachte attributen als de
toga en de pruik werden weer in ere hersteld voor 'defended matters'.30 Na
een aantal schokkende incidenten 1 werd grote kritiek geuit op de recht-
spraak door de Family Courts. Deze ontevredenheid en de gedachte dat de
Family Court mislukt was, werden onder andere geweten aan te hoog gespan-
nen (onrealistische) verwachtingen van de rechtzoekenden, onvoldoende mid-
delen en de lage status 2 van de courts. 3 Zo verwachtten de rechtzoekenden
hulp van de Family Court voor hun gezinsproblemen, maar in plaats van een
oplossing van de gezinsproblematiek eindigde de hulp in een jeugdbescher-
mingsmaatregel of in een verder uiteenvallen van het gezinssysteem. Een
ander probleem was, dat de Family Court niet over voldoende financitle mid-
delen beschikte om voldoende adequaat geschoolde hulpverleners (court coun-
sellors) in dienst te nemen of dat partijen bij gerichte verwijzing de verlang-
de hulp niet konden betalen. Tenslotte was een probleem, dat het rechter-
schap in de Family Court niet geheel als een 'volwaardige' functie werd be-

30.    M. Harrison, A Decade of Family Law, in: Family Matters, April 1990, afl. 26, p.
46. Deze plicht bestaat ook voor de raadsman; vcrgelijk F. Bates, Australia: For-
ward to the past- supporting the family in 1988, in: Journal of Family Law, Annual
Survey of Family Law, 1990, p.408.

31. In het kader van een toewijzingsprocedure betreffende de kinderen door de Family

Court hadden de in echtscheiding verwikkelde vaders deze kinderen om het leven

gebracht en daarna zichzelf van het leven beroofd. De sensatiepers was over de
" family courts' heen gerold en legde de schuld bij de rechters in plaats van bij de
desbetreffende personen. Daarnaast werden ook aanstagen gepleegd op Family
judges (F. Bates, Australia: The beginning of a new phase, in: Journal of Family
Law, Annual survey of family law, 1985, p. 17).

32. Zo heeft men zich nog al bezorgd uitgelaten over het feit, dat de Family Court in
plaats van 'special' als 'inferior' aan de anderc Federal Courts zou worden gezien.
Deze 'inferioriteit' zou onder andere veroormakt worden door lagere salarissen
van dc Family Court rechters, hetwelk het recruteren van geschikte rechters zou
bemocilijken. Daarnaast zou het specificke en specialistische karakter van het werk
van de Family Courts bijdragen aan een versnelling van het 'burn out'-syndroom
(ibid, p. 47)

33. M. Rayner, Putting asunder: the restructuring of the Australian Family Court", in:
Children and Society, 1989, afl. 3, p. 8.

164



schouwd, waardoor het moeilijk werd om geschikte capabele rechters te vin-
den, die dit werk voor enige tijd wilden doen.34

De kritiek op de Family Courts heeft ertoe geleid, dat getracht is om de
administratieve afhandeling te verbeteren door verbetering van het manage-
ment, om daarmee de duur van de procedure, verwarring en onzekerheid en
gevoelens van machteloosheid bij de procespartijen te doen verminderen.35
Bovendien werd getracht om het aantal 'pre-trial settlements' nog verder te
verhogen. In een in 1988 aan de Attorney-General gericht adviesrapport van
de Family Law Council werd bepleit, dat "family law arbitration should be
administered and supervised by the court, rather than seperate from it."36
Het rapport dat in 1987 door de Constitutional Commission Advisory Commit-
tee werd uitgebracht, bevatte de aanbeveling om de Family Court te vernieu-
wen en de eventuele integratie bij de Federal Court te bevorderen. Daarnaast
zou de rechtsmacht van de Court moeten worden uitgebreid. Dit bespoedigde
de invoering van de Family Court of Australia (Additional Jurisdiction and
Exercise of Powers) Act in 1988, waardoor het mogelijk werd om faillisse-
mentszaken, handelszaken, beroepen inzake de inkomstenbelasting en enkele
administratieve beroepszaken naar de Family Court te verwijzen.

37

5.4. DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAK IN ENGELAND

De rechterlijke organisatie in Engeland wordt gekenmerkt door een grote mate
van onoverzichtelijkheid en ingewikkeldheid, hetgeen historisch goed te ver-
klaren is. 8 Door de Administration of Justice Act 1969 heeft enige stroom-
lijning plaatsgevonden in de wirwar van rechterlijke organisaties, waaraan
echter ook schilderachtige namen waren verbonden, zoals de Queen's Remem-
brancer en de Queen's Proctor. Thans kunnen als rechterlijke organen op het
terrein van het familie- en jeugdrecht, althans rechtsprekend in eerste instan-
tie 9, genoemd worden:
a. de County court; de in de County court werkzame Circuit Judge is com-
petent op het terrein van het civiele recht (bijv. bij acties uit contract of uit
onrechtmatige daad). Adoptie, echtscheiding zonder tegenspraak, gezinsge-

34.      Ibid.

35.        M. Harrison, 1990, p. 47.
36.     Ibid, p. 47.

37. Ibid, p. 47 en 50.
38.         Zie Ecketaar, 1971, p. 275 ev.
39. In hoger beroep kan men in Engeland terecht bij de Crown Court, de High Court

(Family Divisional Court) en bij de Court of Appeal. Bij welke appelrechter men
moet zijn is afhankelijk van de soort actie, die men in eerste instantie hecft in-

gesteld.
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weld40, stri d over
het gebruik van het huis41, voogdijregelingen42, onder-

houdsacties 3 worden door de Circuit Judge behandeld. De meeste echtschei-
dingszaken (die op verzoek van 66n of beide partijen worden aangelegd) wor-
den behandeld door de Divorce county court. Dat is een County court, welke
als zodanig door de Lord Chancellor is aangewezen op grond van artikel 33
van de Matrimonial and Family Proceedings Act 1984. Door diezelfde wet is
het mogelijk geworden dat zaken door de Divorce county court voor behan-

deli  naar de
High Court kunnen worden doorverwezen en omgekeerd (art.

38).  De president van de Family Division van de High Court 5 is gerechtigd
hiervoor richtlijnen uit te vaardigen, die kriteria voor doorverwijzing bevat-
ten. Zo kunnen op grond van Richtlijn 1987 (1 All E.R.1087) zaken naar de
High Court worden verwezen op grond van "complexity, difficulty or gravity".
De meeste zaken op het terrein van het huwelijks- en (in het bijzonder het)
echtscheidingsrecht worden behandeld door de Registrars. Zij zijn vooral
belast met het behandelen van verzoeken tot alimentatie en/of toewijzing cq.
scheiding van de boedel. County court registrars moeten minstens zeven jaar
als advocaat/procureur werkzaam zijn geweest. 6 Voor Registrars van de Prin-
cipal Registry van de Family Division, ook wel de Divorce registry genoemd,
geldt een benoemingseis van minimaal tien jaar ervaring als advocaat/procu-
reur of andersoortige relevante ervaring. 7 De Registrar kan ieder verzoek
doorverwijzen naar de rechter, maar de zaak ook zelf behandelen en beslis-
singsgereed maken voor de rechter.48
b. de Magistrates' court. Deze courts, ook wel Domestic Courts genoemd,
hebben jurisdictie op het terrein van huiselijk geweld49, vaderschaps- en
onderhoudsactiesactiesso, scheiding van tafel en bed en voogdijtoewijzing. De
Magistrates' court heeft zijn competentie op het terrein van het huwelijks-
recht te danken aan de noodzaak om vrouwen uit de lagere sociale klassen te
beschermen tegen lichamelijk geweld van hun echtgenoot. Op grond van de

40.          Op grond van The Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act 1976.
41. Op grond van de Matrimonial Homes Proceedings Act 1967.
42. Op grond van de Guardianship of Minors Act 1971.

41 Op grond van de Matrimonial Causes Act 1973.

44.         Vergelijk Cretney, 1984, p. 178, alsmede Reckie en Tuddenham, 1988, p. 2.
45. Deze Family Division moet niet worden verward met dc Family Court. De Family

Division is slechts cen onderdeel van de High Court, dat speciaal belast is met de
bercchting van familiezaken.

46. Artikel 21 lid 1 van de County Courts Act 1959.

47. Bijvoorbeeld als District probate registrar of registry clerk. Vergelijk art. 88
Supreme Court Act 1981.

48. Zic Cretney, 1984, p. 179.

49. Zie de Domestic Proceedings and Magistrates' Court Act 1978.

50. Affiliation Proceedings Act 1957. Zie voor het onderhoud de artikelen 11 ev. van

dc Guardianship of Minors Act 1971.
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Matrimonial Causes Act 1878 kon de Magistrates' court, wanneer bewezen was
dat de vrouw ernstig mishandeld was door haar echtgenoot, de vrouw onthef-
fen van haar samenwoningsplicht, haar met de voogdij over de kinderen be-
lasten en de man verplichten (gedeeltelijk) in haar levensonderhoud te voor-
zien. Naderhand werd het onder de Matrimonial Proceedings Act 1960 mogelijk
om een "non-cohabitation"-order uit te vaardigen op gronden, die veel over-
eenkomst vertoonden met de tot 1971 in ons land geldende gronden tot schei-
ding van tafel en bed. 1 Daar de bescherming, die van deze wet zou moeten
uitgaan in de praktijk gering was, werd tenslotte in 1978 een nieuwe wet, de
Domestic Proceedings and Magistrates' Court Act, ingevoerd. Deze wet biedt
bescherming aan de (zwakkere) echtgenoot en aan het kind, doordat de Court

52
"protection orders" of "exclusion orders" kan uitvaardigen.
Een Domestic of Magistrates' court bestaat uit niet meer dan drie "justices of
the peace; leken, waarvan - voorzover mogelijk - zowel een man als vrouw
deel moet uitmaken. 3 Zij worden, op voordracht van de Lord Chancellor,
door de Kroon benoemd. In twee gevallen bestaan uitzonderingen op het le-
ken-element van de Domestic court. In de eerste plaats wordt in Londen en in
enkele andere grote steden recht gesproken door een betaald en geschoold
rechter en in de tweede plaats, mogen de leden van de Domestic court reke-
nen op de bijstand en het advies van de griffier, een rechtsgeleerde.54
c. de Family Division of the High Court. In sommige gevallen, zoals bij adop-
tie, hebben de County court, de Magistrates' court en de Family Division van
de High Court gelijke jurisdictie. 5 In de praktijk blijken de meeste zaken in
eerste instantie te worden voorgelegd aan de Circuit Judge bij de County
court. Rechters in de High Court hebben een juridische scholing achter de rug

51. Zie Cretney, 1984, p. 278. Gronden waren onder andere aanhoudende wreedheid,

regelmatige dronkenschap of drugsverslaving, of veroordeling wegens een misdrijf

(waaronder aanranding, verkrachting of cen ander zedendelikt). Vergelijk artikel

288 (oud) BW:
"In de gevallen, welke grond tot cchtscheiding opleveren, zat het aan de echt-
genooten vrijstaan om de scheiding van tafel en bed in regten te vragen.

Die regtsvordering zal ook kunnen worden aangevangen, ter zake van buiten-

sporigheden, mishandelingen en grove beleedigingen, door den eenen echtgenoot
jegens den anderen begaan".

52. Vergelijk Cretney, 1984, p. 278 t/m 284.

53. Op grond van artikel 67 lid 7 van de Magistrates' Court Act 1980 mag een be-

zoldigd rechter, die lid is van ecn Domestic court jury, ook als unus judex de zaak
onderzocken en beslissen.

54.    Zie voor meer gegevens over de Magistrates' Court en de specifiekc samenstelling
van dit Court in Inner London and the City Cretney, 1984, p. 880 t/m 892, als-
mede Strachan, 1982, hoofdstukken 1 en 2

55.     Vergelijk Cretney, 1984, p. 464 voor de competentie op het terrein van adoptie cn

voor voogdijbcnocming p. 317-320 en 415. Zie ook Bevan,  1989, p. 99 ev.
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en hebben meestal ervaring opgedaan in de advocatuur. Zij worden in de
Family Division benoemd door de Lord Chancellor.
d. Hoewel niet thuishorend bij het civiele recht moeten hier nog genoemd
worden de Juvenile Court en the Juvenile Judge. In artikel 46 lid 1 van de
Children and Young Persons Act (CYPA) 1933 is het beginsel vastgelegd, dat
de competentie inzake de berechting van jeugdige verdachten berust bij eenjuvenile court en niet bij enig ander gerecht, tenzij de jeugdige tezamen met
een meerderarige verdachte voor dezelfde feiten wordt gedagvaard (art. 18
CYPA 1933). 6

De huidige competentieverdeling van de rechtsmacht in eerste aanleg op het
terrein van het familie- en jeugdrecht staat in Engeland en Wales al enige
tijd volop in diskussie, niettegenstaande het feit dat door de Matrimonial and
Family Proceedings Act 1984 een zekere afstemming van competentie van de
County courts en de Family Division van de High Court heeft plaats gevonden.
Of zoals Cretney het verwoordde:

"[ ] the continued existence of the separate magistrates' jurisdiction
means that the legal system still embodies a considerable amount of
jurisdictional confusion; and unfortunately, this is made worse by dis-
crepancies between the substantive law applied in the courts..57

Het ligt daarbij voor de hand, dat voor het vinden van duurzame oplossingen
voor deze verwarrende situatie de mogelijkheid is onderzocht van het onder-
brengen van de drie (civietrechtelijke) gerechten in 66n gerecht van eerste
aanleg en dat daarbij 'met een schuin oog' gekeken is naar de Family Courts
in de Verenigde Staten. 8 Daarbij zou de Family Court aan de volgende ka-
rakterbeschrijving moeten voldoen:
1. De Family Court moet als enige instantie rechtsmacht hebben op het gehele
terrein van het familie- en jeugdrecht. Dat wil dus zeggen op het terrein van
het civiele familie-en jeugdrecht als ook op dat van het jeugdstrafrecht en
het huwelijksgoederen- en erfrecht.
2. De Family Court kan multi-disciplinair zijn samengesteld, zowel voor wat
betreft zijn rechtsprekende functie als inzake de ondersteunende diensten.
Behalve de aanwezigheid van juridisch geschoolde rechters kunnen ook andere
disciplines deelnemen aan de rechtspraak, zoals jeugdpsychiaters, hulpverleners
en andere deskundigen.

56. Bevan, 1989, p. 517. De regeling van de samenstelling van de juvenile courts is te
vinden in de Juvenile Courts (Constitution) Rules 1954. Zie hierover nader bij
Bevan, 1989, p. 542 ev.

57. Crctncy, 1984, p. 972.

58. Ecn ingrijpend voorstel werd in 1971 gedaan door Graham-Hall. Zij stelde voor om
cen plaatselijk Family Court met dc berechting van diverse soorten gezinsproblemen
te belasten, van afstammings-, adoptie- en gezagskwesties tot cchtscheidingszaken,
boedclscheidingen en alimentatictoewijzingen.
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3. De Family Court heeft een niet-lijdelijke taak. Dit betekent dat de Family
Court geen genoegen hoeft te nemen met de door (de procureurs van) partijen
aangedragen feiten, maar een zelfstandige onderzoekstaak heeft. Getraind
personeel van de court zal een onderzoek kunnen instellen naar de feitelijke
omstandigheden.

De functie van de Family Court komt in dit concept kortweg hierop neer,
dat aan degene(n) met relatieproblemen hulp wordt aangeboden om op een
konstruktieve wijze een oplossing te vinden. Ook wanneer de relatie-/gezins-
problemen dusdanig zijn, dat alleen een echtscheiding of een andere drastische
ingreep een oplossing kan bieden, dan zal de Family Court door middel van
een multi-disciplinaire aanpak partijen door deze moeilijke periode heen moe-
ten helpen, opdat partijen zonder al te veel kleerscheuren uit de strijd ko-
men.
Uiteraard is een dergelijke opvatting van de functie van een Family Court
als een zowel juridisch als therapeutisch instituut niet onomstreden. In het
bijzonder de publikatie van het Finer Report in 1974 heeft een krachtige
impuls betekend voor het ontwikkelen van de Family Court-gedachte in En-
geland.59 Tegelijkertijd ontspon zich een diskussie over de al of niet bemid-
delende taak van de rechter in familie-/relatieproblemen en ook daaraan werd
in het Finer Report aandacht besteed.
De overwegingen die in dit Finer rapport aan de instelling van Family Courts
gewijd werden, zijn nog steeds relevant, zodat ik graag de volgende passage
uit het rapport overneem:

"4.282 Our approach owes little to American experience or writings, or
to any preconceived attachment to the notions of a 'family court'. We
have been guided pragmatically by specific considerations emerging from
our study of the matrimonial law and courts in this country, which has
established for us the need for and the character of the institution we
have in mind. We have, in the first place, traced the personal and
social mischiefs to which the dual system of matrimonial jurisdiction
gives rise. We have also shown how this system offers financial provi-
sion to wives, mothers and their children by means of orders which in
many cases are not honoured by those whose obligation to maintain
their dependants has been affirmed by the courts. To ensure that these
women and children survive, the social security authorities provide the
subsistence which the law promises. The contribution of the private
obligation to maintain is interstitial; that of social security is funda-
mental. We therefore conclude that only an institution which is shaped
by the recognition of these facts can adequately serve the needs of
broken families. The second major point is that members of families

59.    Vergelijk Cretney, 1984, p. 974 t/m 982, alsmede Hoggett en Pearl, 1987, p. 631.
t/m 636.
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which have collapsed come to court at a stage when critical decisions
will have to be taken about issues, other than those directly affecting
matrimonial relief or finance, around which conflicts are likely to deve-
lop. There may be disputes over the custody of the children, or the
ownership or occupation of the matrimonial home. Such practical mat-
ters have to be settled or determined at some time, and the presence
of the parties in court provides the best opportunity that may ever
occur for discussion and decision. Thus, we have come to think of the
family court as an institution which will improve on our inherited sys-
tem by eliminating the overlap, the contradictions and the other weak-
nesses and defects of the legal jurisdictions we have exposed earlier in
this Part of the Report, and which at the same time will also improve
the machinery and services which are available to deal realistically with
the practical problems resulting from marriage brakdown.
4.283 In the light of the foregoing considerations, we set out the six
major criteria which a family court must in principle satisfy:
(1) the family court must be an impartial judicial institution, regula-
ting the rights of citizens and settling their disputes according to law;
(2) the family court wil be a unified institution in a system of family
law which applies a uniform set of legal rules, derived from a single
moral standard and applicable to all citizens;
0) the family court will organise its work in such a way as to provide
the best possible facilities for conciliation between parties in matrimo-
nial disputes;
(4) the family court will have professionally trained staff to assist
both the court and the parties appearing before it in all matters re-
quiring social work services and advice;
(5) the family court will work in close relationship with the social
security authorities in the assessment both of need and of liability in
cases involving financial provision;
(6) the family court will organise its procedure, sittings and admini-
strative services and arrangements with a view to gaining the confi-
dence and maximising the convenience of the Citi7ens who appear
before it."

In het Finer Report wordt het eerste uitgangspunt aldus uitgewerkt:
"4.285 The fundamental principle which must govern the family court is
that it shall be a judicial institution which, in dealing with family
matters, does justice according to law. This may seem to be so obvious
a point as hardly to be worth mentioning; but the need to emphasize it
arises from the nature of a jurisdiction which aims to do good as well
as to do right. To promote welfare is an unusual function for a court
of law. To some extent, the courts which deal with matrimonial disputes
and with children are already familiar with that function through refe-
rences in the statutes to reconciliation in husband and wife disputes,
and through the statutory obligation in many forms of proceedings
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which involve children to have first and paramount regard, in any de-
cision the court may reach, their welfare. But the deliberate attempt to
expand and systematie the welfare function, which is an essential part
of the family court concept, carries risks, as well as potential advan-
tages, which can be eliminated only by clear thinking and firm practice
regarding boundaries and priorities. The court must remain, and must be
seen to remain, impartial. This is of particular importance now that
local authorities and governmental agencies of various kinds have po-
wers and duties imposed on them which bring them into the procee-

dings, either as interested parties or as advisers to the court. The
object of achieving welfare must not be permitted to weaken or short
cut the normal safeguards of the judicial process - the dispassionate
examination of evidence properly adduced to the court, regular procedu-
res which promote an orderly and fair hearing, and the allowance of
legal representation. [ ]:

De Finer Committee achtte het essentieel, dat de rechter in de Family Court
zo snel en zo goedkoop mogelijk - met behoud van kwaliteit - zou rechtspre-
ken. Dit Court zou competent moeten zijn, op al die terreinen van het fami-
lierecht, die thans door de Family Division of the High Court, de Magistrates'
Court en de County Courts worden berecht:

It will be a civil court, conducting its business in accordance with the
procedures, terminology and spirit of the civil law. It will be linked to
the High Court and to the system of second or final appeals through
the family division, but, subject to that link, the family court will be a
unitary structure, operating to a large extent at the local level, and
providing internally for the first appeal. It will make full use of exis-
ting resources of judicial manpower, professional and lay, and of court
staff ... Within the unified structure, the anomalies and confusion cau-
sed by overlapping and competeting jurisdictions will be eliminated".60

De aanbevelingen van de Finer Committee hebben geleid tot veel diskussie. In
het bijzonder de enorme economische, administratieve en praktische moeilijk-
heden die bij de uitwerking van de in het Finer Report gedane aanbevelingen
werden voorzien (zoals de bouw van nieuwe rechtbanken), hebben er toe ge-
leid, dat de Family Courts in Engeland niet zijn ingevoerd. Daarbij speelden
vooral de noodzakelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven een belangrijke
rol en niet de principitle uitgangspunten van het Finer Report.
De Engelse regering zocht dan ook verbetering aan te brengen in de wirwar
van rechterlijke instanties door kleinere aanpassingen. Dit gebeurde onder
andere door invoering in 1978 van de Domestic Proceedings and Magistrates'
Court Act. In een door het ministerie van de Lord Chancellor uitgebracht
Consultation Paper (in 1983) werden twee nieuwe voorstellen gedaan om te
komen tot een betere afstemming van de rechtsmacht op het terrein van het

60. Finer report, § 4.352.
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familierecht. Deze voorstellen tendeerden tot de invoering van een soort Fa-
mily Court, namelijk een court "similar to the Crown Court in criminal ca-
ses"61, maar ook daar is het tot op heden nog niet van gekomen. Wel heeft,
zoals hierboven reeds werd vermeld, de invoering van de Matrimonial and
Family Proceedings Act in 1984 geleid tot een betere afstemming van de ju-
risdictie van de High Court en de County Courts. Volgens diverse familie-en
jeugdrechtdeskundigen in Engeland blijft de realisering van een Family Court
als hierboven omschreven een mooie, maar niet te realiseren droom. 2 Toch
lijken deze deskundigen de zaak te veel van de pessimistische kant te hebben
bekeken. Niet geheel onverwacht immers verkreeg op 16 november 1989 de
nieuw 'Children Act" koninklijke goedkeuring. Aan deze wet is sedert 1984
gewerkt. Achtergrond van deze wet is niet alleen een modernisering van het
jeugdrecht63, maar vooral ook het - voorzover mogelijk - samenbrengen van
"all the public and the private law affecting children in a single code". De
Children Act 1989 zal in werking treden op een nader te bepalen tijdstip. Er
zijn nog een aantal aparte wettelijke voorzieningen nodig, maar de Lord
Chancellor heeft in het parlement verklaard, dat alles in het werk zal worden
gesteld om deze gehele wetgeving zo spoedig mogelijk in te voeren. Het wordt
echter niet verwacht, dat dit voor de herfst van 1991 zal plaatsvinden.64

5.4.1. De Children Act 1989 en de familie- en jeugdrechtspraak

In art. 1 van de Children Act 1989 is het basisbeginsel opgenomen, dat in
iedere zaak die betreft:
"a.       the upbringing of a child; or
b.  the administration of a child's property or the application of any in-

come arising from it, the child's welfare shall be the court's paramount
consideration."

In de daaropvolgende artikelen wordt nader uitgewerkt hoe de rechter met dit
beginsel rekening kan/moet houden, waarbij in art. 3 zelfs een uitgebreide-
niet-limitatief bedoelde - checklist is opgenomen, waarmee de rechter reke-

61. Vergelijk Cretney, 1984, p. 980.

62. Vergelijk onder andere Cretney, 1984, p. 982; Gifford, 1986, 9 58-60; Hoggett en

Pearl, 1987, p. 633 ev.
61 Op het wetgevingsproces zijn verschillende ontwikkelingen van groot belang ge-

wecst, zoals onderzocksrapporten over (seksuele) kindermishandeling, een toegeno-
men (door rechters aanvaarde) rechtspositic van minderjarigen en de toenemende
druk vanuit Europa om de wetgeving aan te passen aan het Europese Verdrag.
Vergelijk Bainham, 1990, p. 3-6; Feldman & Mitchels, 1990, p. 1,2 en p. 133 ev.;
White c.a.,1990, p. 95 ev.).

64.         Bainham, 1990, p. 2.
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ning dient te houden. Dit beginsel geldt bovendien niet alleen voor de rechter
in eerste aanleg, maar:

"The reference to 'the court' in 51(1) applies to all courts having juris-
diction under the Act and therefore extends to the High Court, county
court and magistrates' court (s 92(7)). The general principles in Part I
apply (with limited exceptions) to all proceedings under the Act:65

Op een internationale conferentie van de Association of Family and Concilia-
tion Courts66, welke van 11-13 juni 1990 in York (Engeland) gehouden werd,
stond de Children Act centraal. Gespreksonderwerp was het theoretische con-
cept van de Children Act 1989: 'From Rights to Responsibilities for Parents-
The Emancipation of Children'. Op deze conferentie is ook langdurig stilge-
staan bij de familierechtspraak. Door verschillende sprekers is gesteld, dat in
de Family Law Act 1989 de basis is gelegd voor de Family Court. Een basis,
want een Family Court is niet tot stand gebracht. De Act voorziet namelijk
"for concurrent jurisdiction in family proceedings to be exercised by the
magistrates' court, the county court and the High Court"67, maar er is - zoals
wij zagen - (nog) niet gekozen voor de oprichting van 66n rechterlijke in-
stantie voor de familie- en jeugdrechtspraak, de Family Court.68 Om compe-
tentieproblemen te vermijden en om de ten aanzien van een gezin te treffen
maatregelen/voorzieningen door 66n gerecht te laten behandelen is gekozen
voor een transfer-systeem. In de Children Act 1989 wordt voorzien in een
transfer-systeem, dat nog nader door de Lord Chancellor moet worden uit-
gewerkt. Op grond daarvan kan deze voorzien, dat in "specified circumstances
the whole, or any specified part of, specified proceedings shall be transferred
to:

a.        a specified level of court;
b.         a court which falls within a specified class of court; or
c.   a particular court determined in accordance with, or specified in, the

order (Schedule II, artikel 1)."
De achtergrond van deze transferregeling is, dat alle zaken betreffende kinde-
ren zoveel mogelijk door een en dezelfde rechter worden behandeld.69 Ook
de vraag wat onder de 'transfer-mogelijkheid' verstaan moet worden, zal nog
nader moeten worden uitgewerkt in de door de Lord Chancellor uit te vaar-
digen regels (zie art. 92 van de Children Act 1989). Hoewel in de wet kon-
sekwent over de 'the Court' wordt gesproken, is het in ieder geval niet de
bedoeling dat de keuze tussen de verschillende rechterlijke instanties aan
partijen wordt overgelaten.

65.         Bainham, 1990, p. 10.
66.    In samenwerking met de Standing Committee for Interdisciplinary Cooperation in

Family Proceedings
67. Bainham, 1990, p. 179.
68.         Feldman & Mitchels, 1990, p. 2.
69. Ibid, p. 182 en 183.
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Door verschillende auteurs is kritisch gereageerd op het feit dat door de
wetgever gekozen is voor een (nog onduidelijk) transfer-systeem en niet voor
een Family Court.70 Bainham schrijft daarover:

"A great deal is going to depend on attitudes taken in practice. The
interpretation by magistrates of the conditions for care and supervision
orders and the willingness of the lower courts to consider transfers are
going to be key components in assessing the working of the Act. How-
ever well the system works, there will bc many who will conclude that
it is a poor substitute for the specialised 'family court' over which
there has been much debate in recent years. It was the Government's
position that the new jurisdictional arrangements should be seen as an
important stage in the development of the family court in England. 71

Brenda Hoggett, lid van de Law Commission, is echter van mening, dat in de
Children Act wel een basis voor de Family Court is gelegd:

"If, and it is a big if, all of this were to come to pass, how close
would we be to a family court? How great is the difference between
different courts with transfer between them and different levels of the
same court, provided that all are appropriately skilled and organized
and have a sense of common purpose? What more may the advocates of
family courts be looking for? I think that there is something more than
these essentially administrative solutions. It involves the provision of a
different atmosphere within which to conduct the delicate business of
managing change in family relationships.•72

Daarbij wijst zij niet alleen op het belang van adequate wetgeving op het
terrein van de rechterlijke organisatie, maar ook op de noodzaak van speciale
voorzieningen voor rechtbankgebouwen (zoals speciaal voor de familie- en
jeugdrechtspraak bestemde wacht- en spreekkamers), een goed functionerende
(jeugd)hulpverlening, scheidingsbemiddeling en dergelijke.
Een Family Court is dus vooralsnog niet tot stand gebracht. Op de conferentie
in York is hierover echter gezegd, dat door de "transfer-regeling' in feite een
"unified jurisdiction" tot stand is gebracht, doordat op grond van de Children
Act "all courts will have the same powers and the same jurisdiction."73 Door-
dat onvoldoende duidelijkheid en eenstemmigheid bestond over de vraag wat
onder een family court moet worden verstaan alsmede het feit dat een family
court niet zonder wijziging van de procedures en de materiele wetgeving
gepaard zou kunnen gaan, is gekozen voor een (voorlopige?) andere oplossing.

70. Onder andere Lowe, Caring for Children, 1989, 139NIJ87 en Eckelaar & Dingwall,

The role of the courts under the Children Bill, 1989, 139NIJ217.
71. Bainham, 1990, p. 184-185.

72.        Hoggett, 1989, p. 179.
73.    J. Bracewell, rechter in de Royal Courts of Justice, London. Hclaas wordt hiervan

geen melding gemaakt in het verslag van het symposium (1990, Family Law, vol.20,
p. 380-393).
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5.5. KONKLUSIE

Hiervoor hebben wij gezien, dat in zowel het Japanse als in het Australische
recht een keuze is gemaakt voor 66n orgaan voor familie- en jeugdrecht-
spraak, namelijk de uit Amerika overgenomen Family Court. Verder zagen wij
dat aan deze court een groot aantal ondersteunende diensten zijn toegevoegd

(conciliators, probation officers en zelfs -in Japan - medische diensten). In
het Nederlandse, Belgische en Engelse recht blijkt dit terrein van rechtspraak
nog verdeeld te zijn over verschillende rechterlijke organen. Wel valt in de
rechtsliteratuur een toenemend pleidooi waar te nemen voor het oprichten van
een speciale rechtbank voor het familie- en jeugdrecht. Deze stap blijkt in
Engeland bijna te zijn gezet. De in de Children Act 1989 opgenomen transfer-
regeling welke overigens nog nader moet worden uitgewerkt, benadert een
systeem van 'unified jurisdiction' op het onderhavige rechtsterrein. Afgezien
van de vraag of ook in ons land behoefte bestaat aan een gespecialiseerd
gerecht of een gespecialiseerde familierechter en van de vraag of zo'n rechter
geassisteerd moet worden door leken-rechters of de beschikking moet hebben
over een eigen staf van deskundigen, zal tevens een antwoord moeten worden
gegeven op de vraag of zo'n rechter zelf moet bemiddelen tussen partijen, dus
of hij zich actief of passief in gezinskonflikten moet opstellen. Voor wat de
werkwijze betreft moet een keuze worden gemaakt tussen een verzoenende,
bemiddelende of beslissende houding van de rechter, waarop ik in het volgen-
de hoofdstuk nader zal ingaan. De mogelijke plaats van de gespecialiseerde
(familie- en jeugd)rechter binnen de rechterlijke organisatie en diens com-
petentie komen in hoofdstuk 7 aan de orde.

175



Hoofdstuk 6

DEVERZOENENDEEN/OFBEMIDDELENDETAAKVANDE
FAMILIERECHTER

6.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wil ik ingaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen in
enkele anglo-amerikaanse landen en in Nederland op het terrein van de be-
middeling/verzoening van partijen. Wij zagen in hoofdstuk 1, dat de kantcn-
rechter oorspronkelijk een verzoenende taak (de zogenaamde preliminaire

conciliatietaak) kreeg toebedeeld en dat deze conciliatietaak later is verdwe-
nen. Van de rechtspraak op het terrein van het personen-, familie- en jeugd-
recht wordt dikwijls gezegd, dat een strikte toepassing van het juridische
konfliktmodel niet goed mogelijk is, omdat zaken op dit terrein in de regel

gekenmerkt worden door een verschillende sociale, etnische, religieuze of
andere achtergrond en dikwijls een grote emotionele lading hebben. Dit nu
zou vereisen, dat de familie- en jeugdrechter zich meer zou moeten richten
op de verzoening van c.q. de bemiddeling tussen partijen dan op de beslissing
in het konkrete geval. In het navolgende wil ik nader ingaan op deze ge-
dachte, welke vooral beinvloed lijkt te zijn door de anglo-amerikaanse litera-
tuur.

6.2. DEBEMIDDELING DOOR DERECHTER INENKELEANGLO-
AMERIKAANSE LANDEN

De afgelopen jaren is in de literatuur en op symposia in toenemende mate
aandacht besteed aan de diverse vormen van 'family conciliation' en de taak
daarbij van de rechter. In Nederland is de vredestichtende, bemiddelende taak
van de familierechter voornamelijk beschreven door de rechters van de
Bredase arrondissementsrechtbank, Houben en Van Teeffelen.1 Hoewel door
diverse andere familie- en jeugdrechters een zelfde aanpak wordt voorgestaan,
bestaat in ons land geen algemeen geaccepteerde tn opgedragen bemiddelings-
taak in de familie- en jeugdrechtspraak. Dit is elders in de wereld wel gere-
geld, met name op het terrein van de echtscheidingspraktijk. In het bijzonder
in de Verenigde Staten en - zij het in mindere mate - in Engeland en andere

1.          Zie § 63.2.
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anglo-amerikaanse landen, wordt scheidingsbemiddeling op grote schaal be-
oefend. Dikwijls worden in het spraakgebruik de volgende termen gebruikt:
mediation, (re)conciliation, bargaining en negotiation.
Mediation (in Engeland noemt men deze vorm doorgaans 'conciliation') staat
voor de bemiddeling bij (gezinR)konflikten, waarbij de wens van de partijen
voorop staat. De derde, de bemiddelaar, fungeert als het ware als intermediair.
Conciliation (in de Engelse literatuur ook wel met de term 'reconciliation'
aangeduid) staat voor verzoenen, voor het redden van de relatie van partijen,
waarbij de derde zelf oplossingen tracht aan te dragen en een aktievere rot
vervult. Met negotiation en bagaining wordt het gehele interventieproces bij
konflikten bedoeld, zoals het onderhandelen, het schikken en het totstand-
brengen van een compromis; soms echter is negotiation een equivalent voor
mediation. Arbitrage veronderstelt een bepaalde beslissingsbevoegdheid van de
derde, de arbiter (de rechter), waardoor aan een bepaald konflikt een (voor-
lopig) einde kan worden gemaakt door een beslissing van een derde. Dikwijls
echter is de beslissing van de derde noodzakelijk om een doorbraak te for-
ceren in de vastgelopen onderhandelingen van partijen, waarna de bemiddeling
kan worden gekontinueerd.2 Francis schrijft over deze spraakverwarring:

'Rarely can so much confusion have been wrought and institutionalised
among so many professionals in seperate disciplines for so long. But
why should that be? Surely the conciliator is quite simply the peace-
maker, intermediary, negotiator, the enabler who tries to help put it
right? There can be little that is contious in that..3

In Noord-Amerika wordt de voorkeur gegeven aan de meer algemene term
'mediation', waarschijnlijk omdat deze vorm van bemiddeling minder snel ver-
ward kan worden met 'verzoening' (reconciliation). Mediation is gedefinieerd
als:

"... a process by which the participants together with the assistance of
a neutral perscn or persons, systematically isolate dispute issues in
order to develop options, consider alternatives, and reach consensual
settlements that will accommodate their needs. Mediation is a process
which empahasizes the participants' own responsibilities for making
decisions that affect their lives."4

Van Montfoort en Oudshoorn komen na een uitvoerig onderzoek van de Ame-
rikaanse literatuur over mediation tot de konklusie, dat de betrokkenheid van
de overheid bij mediation aldaar gering is. Uit de Amerikaanse literatuur
blijkt verder, dat verschillende vormen van mediation worden gehanteerd. Zo

2.    De gebruikte omschrijvingen zijn afkomstig uit het heldere overzicht van Van
Montfoort en Oudshoorn betreffende de Amerikaanse en Engelse 'echtscheidings'

literatuur, 1989, p. 14-17.
3. Peter Francis, Definitions, in: Family Conciliation within the UK, edited by Thelma

Fisher, Family Law, Jordan & Sons Ltd., Bristol, 1990, p. 3.
4.             Folberg en Taylor, 1984, p. 7-8.
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kent men in de Verenigde Staten zowel particuliere vormen van mediation als
aan de rechtbank gelieerde praktijken.5
De meeste Amerikaanse auteurs echter blijken te verwijzen naar priv6-prak-
tijken, waarin een commercieel werkende mediator tegen betaling door de
partijen zijn bemiddelingsdiensten aanbiedt. De clienttle bestaat uit middle-
class echtparen, waarbij de belangrijkste konflikten liggen op vermogensrech-
telijk terrein. Belangrijk in dit kader is de konklusie, dat zich 'vrije' vormen
van 'informal justice' ontwikkelen voor de gegoede burgers en dat 'gedwon-
gen' en door de overheid gecontroleerde vormen ontstaan voor de arme groe-
pen in de maatschappij.6 Verder blijkt dat in de Amerikaanse literatuur op
dit punt geen melding wordt gemaakt van een 'rechter-bemiddelaar' en dat de
mediation-praktijk zich veelal voorafgaand of bezijden het juridische proces
afspeelt.7 De particuliere mediation praktijk houdt zich - op het terrein van
het familierecht - zowel bezig met onderhouds- en vermogensrechtelijke
vraagstukken als ook met bemiddeling rond de kinderen. De 'court-connected
mediation' die aldaar in de meeste family courts wordt toegepast betreft voor-
namelijk problemen rond de kinderen (toewijzing omgang en soms de alimen-
tatie). Deze vorm van bemiddeling houdt in, dat de rechter partijen opdraagt
om op bepaalde essentitle geschilpunten overeenstemming (te proberen) te
bereiken, waarbij een 'mediator' wordt aangewezen, die al of niet onder su-
pervisie van de rechter aan het werk gaat. Een van de nadelen van de 'court-
connected mediation' is, dat de bemiddeling een gedwongen karakter krijgt, en
hierdoor op langere termijn minder effectief kan zijn. Hiertegenover staat, dat
indien de rechter een bemiddelingsopdracht geeft en de mediation plaatsvindt

5.      70 krecg ik een folder onder ogen van de Superior Court van Los Angeles County,
die in nauwe samenwerking met de Family Court Services het volgende mediation

programma aanbood:
*I. Child custody and visitation mediation (parenting plan development);
II. Domestic violence counseling for families presenting on temporary restraining

orders;
III. Marriage counseling;
IV.     Pre-marital counseling for minors seeking judicial consent for marriage;
V.    Pre-contempt and Contemptors Group Diversion Programm.
This specialized program involves four consecutive one-evening-weekly meetings for
two hours each, and to include both parents in cases involving contempt allegations
for denial of access and non payment of child support. Parents are ordered by the
judge to attend and cases are comprised of highly litigious parents who have had
numerous court appearances." Daarnaast wordt door beide - in samenwerking met
de plaatselijke Bar Association - een eendaags echtscheidingsseminar aangebo(len

aan degenen die berocpsmatig met echtscheiding te maken hebben.
6.         Van Montfoort cn Oudshoorn, 1989, p. 73.
7.          Ibid, p. 18 ev.
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door een afdeling van de rechtbank, een ander overheidsorgaan of een gesub-
sidieerde instelling, dit de client geen of weinig geld kost.8
Opvallend is verder dat zich zowel in de Verenigde Staten als in Canada een
mediation-praktijk heeft ontwikkeld die zich zowel richt op familieproblemen9
als op "Business Relationships" (Employee/employer or employer/employee
conflicts, Union/management disputes, Personal injury claims, Commercial or
contractual disputes, etc.) en op 'Community Issues" (Conflicts in the schools,
Neighbourhood disputes, Racial, ethnic or religious tensions, Landlord/tenant
disputes, Victim compensation).10 Mediation of bemiddeling 'blijkt een gat in
de markt te zijn", waaraan commercieel ingestelde juristen en psycho-thera-
peuten in Noord-Amerika een vermogen kunnen verdienen. Zoals wij in de
volgende paragrafen zullen zien, blijkt de mediation-praktijk in Europa (nog?)
niet vercommercialiseerd te zijn.

6.3. MEDIATION/CONCILIATION IN ENGELAND

In Engeland heeft zich een procedure ontwikkeld, waarbij in die plaatsen waar
zich een echtscheidingsbemiddelingsbureau bevindt, de rechter - alvorens een
onderzoek en rapportage door de Court Welfare Officer te gelasten - eerst
dient te beslissen over de vraag of de zaak geschikt is voor een bemidde-
lingspoging inzake 66n van de geschillen tussen de echtgenoten en indien dat
het geval is, die verwijzing naar bemiddeling in een rechterlijke beslissing op
te nemen.11

Soortgelijke ontwikkelingen van 'mediation', welke zowel vanuit de rechtbank
als binnen het particulier initiatief zijn ontwikkeld komen onder andere voor
in Australit, Canada en Schotland.12 Op het Europese vasteland kan onder
andere gewezen worden op het ontstaan van echtscheidingsbemiddelingsburo's

8.          Greenslade, 1990, p. 38 en 39.
9.      Stec(is meer wordt in de Verenigde Staten het kind in het mediation-proc:es betrok-

ken, omdat men van mening is dat het gezin als cenheid moet worden benaderd. In
cnkele staten in het westen is zelfs de wetgeving aangepast. ZO voorziet de Cali-
fornia Civil Code Section 4607 erin dat: "the mediator shall have the duty to assess

the needs and interests of the child or children involved in the controversy and
shall be entitled to interview the child or children when the mediator deems such
interview appropriate or necessary." Kinderen beneden de leeftijd van dric jaar
worden nict in de mediation betrokken, aldus Robert Drapkin en Florence Bienen-

kid, 1985, p. 63-94.
10. Uit een folder van Barbara Landau, Consultant in Conflict Resolution, te Ontario.

11.          Ogus e.a., 1989, p. 15.
12. Ibid, p. 17-26. Ogus e.a. noemen hierbij ook nog de Verenigde Staten, maar zoals

wij zagen is daar mediation toch voomamelijk een particulier initiatief.
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in Nederland.13 Omdat de bemiddeling van belang is voor ons onderwerp zal
hieronder eerst nader worden ingegaan op de procedure in Engeland.

6.3.1. Conciliation in Engeland

Zoals hierboven is vermeld, wordt in de Engelse literatuur meestal de term
conciliation gebruikt in plaats van het Amerikaanse equivalent 'mediation'. In
Engeland heeft dit onderwerp zich de laatste jaren in een toenemende belang-
stelling mogen verheugen, zowel van auteurs als ook van congresdeelnemers
en overheidscommissies. In het bijzonder staat de bemiddeling bij echtschei-
ding centraal, waarbij globaal onderscheid gemaakt wordt tussen de "in-court'
en de 'out-court'-bemiddeling. In-court-conciliation houdt in, dat een proba-
tion service binnen de rechtbank een 'court welfare officer' aanwijst, die hulp
en bemiddeling aanbiedt. De eerste vorm van deze hulp is in 1976 in het
Bristol County Court aangeboden en was in het begin alleen gericht op bemid-
deling bij moeilijk verlopende echtscheidingen. Naderhand werd dit uitgebreid
tot hulp bij omgangsregelingen.14 Out-of-court-conciliation wordt los en onaf-
hankelijk van de rechtbank gegeven. Deze laatste vorm van bemiddeling vindt
meestal plaats voordat de juridische procedure is gestart.15 Een belangrijke
stap voor de inschakeling van conciliation-services is een in 1986 uitgevaar-
digde richtlijn geweest, waarin rechters en griffiers werd gevraagd om te
bekijken of geschillen over de kinderen kunnen worden verwezen naar een
lokale conciliation service, alvorens te beslissen over een gezinsonderzoek
door de bevoegde autoriteiten.16 In 1989 waren slechts 34 particuliere bemid-
delingsburo's werkzaam in Engeland, zodat gekonstateerd kan worden dat de

17'In-Court-Conciliation' (nog) het meest gebruikelijk is.
Uit het rapport van de Interdepartemental Committee on Conciliation (ICC)18
blijkt dat de voorkeur van deze commissie uitgaat naar in-court-conciliation,
omdat dit goedkoper zou zijn dan out-court-bemiddeling. De rechters zullen er
dan wel op uit moeten zijn om de procedure zo min mogelijk problematisch

13.        Hekman en Klijn, Scheidingsmanieren, 1989.

14.         Vergelijk Reckie en Tuddenham, 1988, p. 4.
15.    Om enige mate van kwalitatieve afstemming van de out-of-court- conciliation ser-

vices te verkrijgen, werd in 1983 de National Family Conciliation Council opgericht.
In het jaarverslag van 1989 van de NFCC wordt melding gcmaakt van dc aanwezig-

heid van *41 Services affiliated, and 5 provisionally affiliated, all financed locally.'
De NFCC wordt centraal gefinancierd uit donaties, giften en "affiliation fees'(p. 3).

16.      Ibid, p. 5.

17.      Ibid, p. 13-15.

18.    Ingestcld in maart 1982 door de Lord Chancellor om dc bemiddelings-praktijk in

Engeland en Wales te onderzoeken en te adviseren inzake uitbreiding of bepcrking
van deze vorm van bemiddeling
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en zo kort mogelijk te doen verlopen, hetgeen gerealiseerd kan worden, wan-
neer voorkomen wordt dat partijen in de procedure zich chicaneus gedragen,
aldus de commissie.19 Dit betekent, dat ook de advocaat gewezen zal moeten
worden op diens verantwoordelijkheid om de procedure zo min mogelijk pro-
blematisch te doen verlopen. Hoewel de ICC het belang van conciliation inzag,
kwam de commissie niet tot een gemeenschappelijk advies inzake het te voe-
ren beleid terzake en werd derhalve voorgesteld om de verschillende vormen
van in-court-conciliation over een langere periode nauwkeurig te volgen. De
regering was het hiermee eens, maar meende dat ook de kosten en de effec-
tiviteit van 'out-of-court conciliation schemes' mochten worden bekeken. De
University of Newcastle upon Tyne werd met (de opzet van) een dergelijk
grootschalig onderzoek belast voor een periode van drie jaar, aanvang op 1
september 1985 (zie hierna). In september 1982 werd, eveneens door de Lord
Chancellor, een commissie ingesteld, die de opdracht kreeg:

"To examine the procedure and the practice of the High Court and
County Courts in respect of proceedings under the matrimonial Causes
Act 1973, and to recommand reforms which might be made a. to miti-
gate the intensity of disputes; b. to encourage settlements; and c. to
provide further for the welfare of the children of the family, having
regard to the desirability of achieving greater simplification and the

.20
saving of costs .

Een eerste "Consultation Paper verscheen in 1983. In juli 1985 werd het
eindrapport aangeboden, waarbij in het kader van dit onderzoek vooral van
belang is de suggestie van de Booth Committee om de conciliation een struc-
turele plaats te geven binnen de echtscheidingsprocedure en in het echt-
scheidingsprocesrecht en wel om de volgende redenen:
a. conciliation bevordert de eigen verantwoordelijkheid van partijen om tot

overeenstemming te komen;
b. conciliation benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen

voor de echtscheiding, in het bijzonder ten aanzien van de kinderen;
c.   conciliation in een vroeg stadium maakt duidelijk welke geschilpunten

tussen partijen bestaan.
In dit conciliation-proces dient de bemiddelaar geen partij te kiezen en mag
hij niet van te voren weten tot welke uitkomsten de bemiddeling zal of moet
leiden. Conciliation is een onderdeel van de procedure en dient zo spoedig
mogelijk te worden gestart, zodat 'out of court conciliation' moet worden
bevorderd: 'Under our proposals the obvious place for conciliation is at the
initial hearing. However, we have been greatly impressed by the view that in
many cases conciliation is likely to be most effective before court proceedings

19.    Report of the Inter-Departemental Committee on Conciliation, lord Chancellor's
Department, 1983.

20. Report of the Matrimonial Cause Procedure Committee (Booth committee), 1985,

P. 1.

182



have been started" (Booth report, 1985, nr.3.12). Daarnaast zou een 'initial
hearing moeten worden gehouden, wanneer er jonge kinderen zijn en/of als
de scheiding zelf wordt tegengehouden. Op deze zitting worden de niet-be-
streden punten voorgelegd en beslist en worden partijen naar conciliation
verwezen, indien dat zinvol lijkt, waarbij tevens wordt vastgesteld waarover
partijen nog een verschil van mening hebben.21

Door de Booth commissie werd dan ook aanbevolen, dat ieder der partijen
een goede informatiefolder zou moeten ontvangen over de procedure, dat par-
tijen een informele ontmoeting met de rechter zouden hebben (eventueel wan-
neer zij daarom verzoeken in aanwezigheid van hun advocaten) en dat con-
ciliation zo spoedig mogelijk na deze eerste zitting zou moeten starten. Hier-
door zou de verdere behandeling van de zaak door de rechter voor een be-
paalde periode worden verdaagd. De rechter zou partijen niet mogen verplich-
ten tot conciliation, al zouden de partijen wel naar een "welfare officer"
kunnen worden gestuurd om over de zin van conciliation te worden geinfor-
meerd. Op deze uitgangspunten van de Booth commissie is enige kritiek geko-
men. Zo werd betoogi dat deze vorm van institutionalisering van mediation
de invloed van de staat zou vergroten en bovendien in strijd zou zijn met de
ideologische uitgangspunten van conciliation. Daarnaast werd door enkele
auteurs gewezen op het gevaar, dat conciliation ook misbruikt zou kunnen
worden door professionals, omdat de rechters de voorstellen kunnen doordruk-
ken, advocaten de lastige clienten snel doorschuiven naar de hulpverlening en
deze laatsten tezeer kunnen aansturen op compromissen of ongevraagd thera-
pie gaan bedrijven. 2
Het hierboven genoemde (door ICC aanbevolen) onderzoek werd uitgevoerd
door Ogus, Walker en Jones-Lee van de University of Newcastle upon Tyne.
Daarbij werd een vergelijking gemaakt tussen:
A. court-based conciliation with high judicial control;
B. court based conciliation with low judicial control;
C. independant conciliation with probation control;
D. independant conciliation with no probation control.
Elk van deze vormen van 'conciliation' komt in Engeland voor, maar uit het
vergelijkend onderzoek blijkt, dat het meeste succes bereikt werd in de cate-
gorietn B t/m D, voor wat betreft de relatie en het welbevinden van partijen
en de ervaringen met de conciliator.23 De aanbevelingen van de onderzoekers
komen neer op het creeren van een (nieuwe) conciliation service, welke deel
uitmaakt van een netwerk van plaatselijke dienstverlening en onafhankelijk is

21.    Zie het rapport van de Booth Committee, onder nrs. 3.11 en 3.12; Van Montfoort

en Oudshoom, 1989, p. 84 ev.
22. Zie Gwynn Davis, Conciliation and the Professions, in Family Law, vol. 13, 1983.

Verder Gwynn Davis en K Bader, 'In-Court Mediation: The Consumer View", in
Family Law, vol. 15, 1985, p. 42-49 en 82-86.

23.         Ogus e.a., 1989, p. 349-351.
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van het gerecht en de 'probation service'. Partijen die van echt willen schci-
den en niet willen participeren in een bemiddelingsproces, kunnen echter
rechtstreeks een scheidingsprocedure voor de rechter aanvangen. Ingeval het
een geschil betreft inzake de gezagstoewijzing van een kind kan verwijzing
van de zaak naar de 'probation service' volgen, opdat deze een 'court welfare
report' kan opstellen, waarbij gelet dient te worden op de belangen van het
kind. Het onderzoek en het rapport van de probation officer zal van dien aard
moeten zijn, dat de rechter een weloverwogen en adequate beslissing kan
nemen. Indien de 'officer' tijdens zijn onderzoek merkt dat de partijen alsnog
bemiddeling wensen, moet hij hen naar een bemiddelingsburo kunnen verwijzen
en het opmaken van zijn rapport even uitstellen.
Door een scheiding aan te brengen in de bemiddelingstaak van de 'concilia-
tion service' en de adviserende taak van de 'court probation officer' zal geen
overlapping tussen de beide instituten ontstaan en kan ieder zich richten op
zijn eigen deskundigheid(sbevordering), zo menen de onderzoekers.24

6.4. CONCILIATION SERVICE IN NIEUW ZEELAND

De in 1981 in Nieuw Zeeland in werking getreden Family Courts Act (1980) en
de Family Proceedings Act (1980) gaan uit van het beginsel, dat

"the family court concept demands that the family court should be
essentially a conciliation service with a court ap earance as a last
resort, rather than a court with a conciliation service ..2

Het is echter in Nieuw Zeeland niet de rechter zelf die bemiddelt tussen de
strijdende partijen/partners, maar een counsellor of conciliator. In iedere
stand van de procedure (in de regel in de eerste fase) kan de rechter de zaak
verdagen en partijen naar bemiddeling verwijzen.26 Slagen partijen door deze
bemiddelingspoging er ook dan nog niet in om enige mate van overeenstem-
ming te bereiken over hun twistgeschillen, dan kan de Family Court Judge (in
de tweede fase) een "mediation conference" beleggen, welke hij voorzit en
welke wordt bijgewoond door de partijen, (zo mogelijk) hun kinderen, even-
tueel door hun advocaten en - indien deze benoemd is - door een counsel

24.         Ibid, p. 365 cn 366.
25.         Hipgrave, 1988, p. 109.
26.    De Court's counsellors hebben in de cerste plaats de plicht om cen gesprek met

beide partijen te arrangeren, maar een belangrijker opdracht is te onderzocken of
ten mogelijkheid van verzoening aanwezig is dan wet hulp door middel van media-
tion te bevorderen. Verder moet de counsellor aan de Family Court rapporteren of
het huwelijk kan worden gered en, zo niet, of er enig begrip tussen partijen voor
clkanders situatic en standpunt bestaat. Vergelijk de art. 9 t/m 12 van de Family
Proceedings Act 1980.
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voor het kind. Deze 'counsel for the child'27, een advokaat, wordt meestal
door de rechter benoemd om de belangen van het kind tijdens de procedure te
verdedigen.28 Salaris en onkosten van de counsel komen voor rekening van de
staat. De advocaat die tot counsel voor het kind kan worden benoemd staat
vermeld op een lijst. Deze lijst wordt samengesteld door de plaatselijke/regio-
nale Law Society en rechters van de Family Court op grond van bijzondere
vaardigheden en ervaring van de desbetreffende advocaat. De 'counsel for the
child' vertegenwoordigt het kind op de zitting en kan de ouders een kruisver-
hoor afnemen.
Een mediation conference kan op verzoek van (de advocaten van) partijen op
ieder moment worden verzocht. Doel hiervan is enerzijds de twistpunten tus-
sen partijen helder te krijgen en anderzijds te trachten een overeenstemming
tussen partijen over deze geschilpunten te bereiken. Overigens is de rol van
de advokaat bij deze mediation conference zeer beperkt. Dat kan niet gezegd
worden van de rechter/voorzitter van deze bemiddelingszitting, of in de woor-
den van Priestley:

'The procedure demands considerable effort and skill from the chairing
Judge. The usual length of a mediation conference is approximately one
and a half hours. From time to time, especially when the passions of
the parties become inflamed, the Chairman may call a short adjourn-
ment..29

Mislukt ook de bemiddelingspoging onder voorzitterschap van de rechter dan
belandt de rechtsstrijd in een derde en laatste fase, de 'full hearing'. In het
bijzonder de counsel voor het kind blijkt in de praktijk een belangrijk hulp-
middel voor partijen te zijn om mee te werken aan een zakelijke oplossing
van het geschil. Daarbij is het niet noodzakelijk, dat de beide partijen met
elkaar gekonfronteerd worden. Zo kan de counsel met iedere ouder apart
besprekingen voeren en aldus tussen de partijen proberen te bemiddelen. In
dit kader wordt dan ook wel van 'pendeldiplomatie' gesproken.

27. Zie art. 30 van de Guardianship Act 1968. Achtergrond van deze bepaling is dat de
wetgever zich realiscerde dat "without independent representation, a child would be

powerless in a dispute between his or her guardians. The resolution of such a
dispute by the Court will have a critical effect on the child's life and welfare.",
aldus Priestly in een 'paper', dat hij presenteerde op de (van 13 t/m 17 mei 1991)
gehouden ISFL-conferentic in Opatija, Joegoslavie. De titel van zijn paper luidt:
'The child's champion. The procedural and legal protection available to New
Zealand children by appointment of independent counsel.'

28. Niet alleen in echtscheidingszaken, maar in alle zaken die vallen onder de Guar-
dianship Act 1968.

29. J.M. Priestly, Mediation Conferences - The New Zealand Family Court's Alternative

to Litigation, in The Resolution of Family Conflict, Comparative Legal Perspectives,
onder redaktie van Eekelaar en Katz, Butterworths, Toronto, 19&4, p. 102.
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Anders is het gesteld met de in een eerder stadium van de procedure opgeleg-
de counselling en conciliation (de begrippen worden door elkaar gebruikt en
duiden op de stappen in het hulpverleningsproces), waarbij de aanwezigheid
van beide partijen weI is vereist. Zo wordt de afwezigheid genoteerd, gemeld
en - uiteraard - niet gewaardeerd. De hierna door de rechter geleide 'media-
tion-conference' is, hoewel in beginsel verzoenend van karakter, meer een
formele stap welke niet ver afstaat van de gewone procedure OP tegenspraak
in Nieuw Zeeland.30
Degenen die beroepsmatig als conciliator optreden kunnen zowel zelfstandig
als in dienst van de rechtbank werkzaam zijn (de Court's counselling service).
Counselling-coBrdinatoren zijn verantwoordelijk voor het leveren van een
adekwaat hulpverleningsaanbod, alsmede voor de benoeming en begeleiding van
counsellors en conciliators. Counselling-co6rdinatoren zijn meestal opgeleid
door de Marriage Guidance Council. Het in Nieuw-Zeeland bestaande systeem
blijkt in de praktijk redelijk tot goed te functioneren, hetgeen volgens
Hipgrave mede te danken is aan de opbouw van het systeem, waardoor een
diskussie tussen 'in-house' en 'independent' service overbodig is geworden.
Priestly was meer enthousiast, maar daarbij moet worden opgemerkt, dat op
het moment dat hij de volgende woorden schreef, de nieuwe procedure nog
maar pas vijf maanden bestond in Nieuw Zeeland:

"The objectives of the conference benefit both the parties and the
Court. Nondisputed matters that are subject to the litigation can be
dealt with and disposed of by consent orders. Frequently the entire
mediation conference procedure results in the parties settling all their
differences without the necessity of a trial. In those cases where a
trial proves necessary the issues are frequently narrowed. The proce-
dure lessens the likelihood of a trial. For the parties a potential source
of conflict is removed. For the Court there is a lessening of case
load."31

Opgemerkt moet nog worden, dat men in Nieuw Zeeland zodanig goede er-
varingen heeft opgedaan met de Family Court, dat wanneer bij nieuwe wetge-
ving de vraag aan de orde is welke rechtbank het meest geschikt zal zijn,
dikwijls aan de Family Court wordt gedacht. Een gevolg hiervan is, dat de
competentie van de Family Court toeneemt.32

30.         Hipgrave, 1988, p. 110.
31. Pricstley, ibid, p. 105.

32. Vergelijk Atkin, 1987, p. 149-150, die opmerkt dat deze toenemende competentie
meer te danken is aan derden (de overheid, adviescommissies, enz) dan dat de
rechters van de Family Court zelf om meer werk vragen. Opvallend is dan ook, dat
de rechtspraak inzake kindermishandeling (venvaarlozing) en door jeugdigen ge-
pleegde delicten aan een andere rechter, namelijk de Children and Young Persons

Court, is opgedragen.
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Een dergelijke vorm van (iuridische) bemiddeling in min of meer ernstige
familiekwesties als hierboven beschreven komt in meer landen voor. Met name
de bemiddelende (let wel: niet de verzoenende) rot van de rechter in echt-
scheidingsprocedures is de laatste jaren volop in de aandacht gekomen, want

"much of the difficulty and cost associated with matrimonial litigation
I could be reduced by earlier institutional interventions primarily through

an 'initial hearing' which would take place as soon as practicable after
the filling of the petition .33

De grote vraag is echter of een dergelijke vorm van bemiddeling tussen de
partijen door de rechter gewenst is in Nederland en zo ja, of de justitiabele
gebaat is met een dergelijke wijziging van het familieprocesrecht.

6.5. VERZOENING/BEMIDDELING IN NEDERLAND

6.5.1. De herziening van het echtscheidingsrecht en de 'gezinsrechter'

De nooit in werking getreden Wet van 20 mei 1955 (S. 204) bevat voor ons
onderwerp een aantal interessante ideedn, die de toenmalige minister van
Justitie, mr. LA. Donke24, wenste in te voeren. De wet was getiteld: "Wij-
ziging van de bepalingen betreffende echtscheiding teneinde licht-vaardige
echtscheiding tegen te gaan: De minister was van mening dat de door de
rechtspraak geaccepteerde 'grote

leu en'
het aantal echtscheidingen op zorg-

wekkende wijze had doen toenemen. Ten tijde van dit wetsvoorstel bestond
grote verdeeldheid over de vraag of verruiming van de echtscheidingsgronden
wenselijk was; cen verdeeldheid die overigens ook al bij de invoering van het
BW in 1838 bestond. De uitspraak van de Hoge Raad op 22 juni 1883 (W 4924)
heeft tot diverse wetsontwerpen en voorstellen geleid, waarvan de bekendste
zijn het ontwerp-1886, het ontwerp-Nelissen (1910), het ontwerp-Regout (1912)

31 Report of the Matrimonial Causes Procedure Committee (Booth), H.M.S.0., London,

1985, p. 35.

34.     Het was overigens minister Van Maarseveen, wiens in 1948 ingediend ontwerp kid-
de tot de wet van 20 mci 1955.

35. Onder 'grote leugen' werd verstaan, dat wanneer 66n der echtgenoten van ccht

wenste te scheiden op Edn der gronden in art. 264 (oud) BW genocmd (mecstal
overspel) en de andere echtgenoot dit niet tegensprak, het huwelijk door echt-
scheiding kon worden ontbonden. Van overspel hoefde in casu geen sprake te zijn.
De Hoge Raad besliste op 22 juni 1883, W 4924, dat de rechter het gestelde en
erkende of nict weersproken overspel zonder nadere bewijslevering als vaststaand
moet aannemen. In wezen betekende dit dat cchtscheiding door onderlinge toestem-
ming van de echtgenoten kon plaats hebben, hetgeen destijds in strijd was met art.
263 (oud) BW, dat bepaalde dat echtscheiding nimmer door onderlinge overeenstem-
ming kon wor(len verkregen. Zie hierover o.a. HR 23 december 1943, NJ 1944, 141.
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en het ontwerp-Goseling (1938). De laatste drie ontwerpen beoogden het ver-krijgen van echtscheiding te bemoeilijken, terwijl in het ontwerp-1886 de
vergemakkelijking van echtscheiding voorop stond. Geen van deze ontwerpen
heeft het Staatsblad bereikt, omdat over de grondslag van een wijziging van
het materiele echtscheidingsrecht geen overeenstemming kon worden bereikt.
Minister Van Maarseveen had meer succes met zijn in 1948

in diende ont-werp, hetwelk uiteindelijk leidde tot de Wet van 20 mei 1955.  In het bij-
zonder het grote aantal echtscheidingen in de eerste jaren na de bevrijding in
1945 baarde de minister zorgen en wel om de navolgende redenen:
a) lichtvaardige echtscheidingen werken lichtvaardige huwelijken in de

hand;
b) echtscheiding geeft de vrouw slechts zelden haar economische zelfstan-

digheid terug. De rechtspraktijk die de "grote leugen" zo gemakkelijk
sanctioneert "maakt zich in die gevallen medeptichtig aan de maatschap-

, 37pelijke verdrukking van de vrouw'.
De minister beoogde met deze wet dat aan lichtvaardige echtscheidingen paal
en perk zouden worden gesteld. Omdat over het vraagstuk van de uitbreiding
van de gronden waarop echtscheiding gevorderd kon worden geen communis
opinio bestond, liet de minister een wijziging van het materiale huwelijks- en
echtscheidingsrecht ver van zich en zag hij meer in een hervorming van de
echtscheidingsprocedure. Door wijziging van deze procedure zou wezenlijk al
het mogelijke moeten worden gedaan "om de duurzame verbreking van de
huwelijksband te voorkomen en dat een einde gemaakt wordt aan de over-
ijling waarmede echtscheidingsprocessen thans gevoerd worden". 8 De minister
zag deze oplossing in de verzoeningsprocedure, welke in de art. 816 ev. (oud)
Rv vervat was, en op grond waarvan de voorzitter van de rechtbank een ver-
zoeningspoging tussen de echtgenoten moest wagen, wanneer het introductief
rekest door 66n der echtgenoten was ingediend. Hiertegen rezen in de prak-tijk twee bezwaren. Ten eerste zou de verzoeningspoging in een vroeger sta-
dium van het huwelijkskonflikt moeten plaats vinden en in de tweede plaats
was de verzoeningspoging door de voorzitter van de rechtbank vrijwel afge-
sleten tot een zuivere formaliteit. De rechtbankpresidenten hadden en hebben
immers een veelomvattende en gedifferentieerde taak. Om de verzoeningspo-
ging tussen de echtgenoten meer kans van slagen te geven stelde de minister
voor om deze taak aan een gespecialiseerde rechter, in het ontwerp aangeduid
als "gezinsrechter", op te dragen (art. 816 ev. Wet van 20 mei 1955). Deze
instelling van gezinsrechters bij iedere rechtbank veronderstelde een reorga-
nisatie van de rechterlijke macht op dit punt, zo meende de minister. Een
"avancement sur place", zoals ook ree(is voor andere gespecialiseerde rechters
bepleit, "zou de mogelijkheid kunnen scheppen dat de vervulling van dit ambt

36.          Zie Van Oven, 1948, p. 441445 en kritischer Gerlings, 1949, p. 625-634.
37.

Memoric van Toelichting, Wet van 20 mei 1955, p. 4.

38.      Ibid, p. 4.
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gedurende lange tijd ook voor goede krachten haar aantrekkingskracht zou
blijven behouden, terwijl voorts bij de rechtbanken kamers voor gezinszaken
kunnen worden ingesteld, waarvan de gezinsrechter deel uitmaakt; aldus de
minister.39 Daarbij dacht de minister aan overdracht op termijn van de func-
ties die de kinderrechter op dat moment vervulde naar de gezinsrechter; zo-
lang echter een reorganisatie van de rechtbank op zich zou laten wachten,
zou de taak van de gezinsrechter door de kinderrechter moeten worden ver-
vuld. 0
Opdat de verzoeningstaak van de gezinsrechter meer succes zou kunnen heb-
ben, diende de gezinsrechter te beschikken over een aantal personen, die hem
zouden kunnen voorlichten omtrent de bijzonderheden van het gezin en de
toestand waarin dit verkeert, alsmede omtrent de mogelijkheid van verzoening
der eega's. Deze personen zouden bovendien ook zelf een zodanige poging tot
verzoening mogen doen, indien de gezinsrechter niet zou slagen in een ver-

41zoeningspoging bij de comparitie van de partijen.
Het aldus aan de gezinsrechter ter beschikking te stellen apparaat, zou de
naam "gezinsraad" verkrijgen en zou leiden tot een uitbouw van de destijds
bestaande voogdijraad4; door daarin op te nemen een bijzondere kamer, die
de instandhouding van het huwelijk zou moeten bevorderen. De taak van de
gezinsraden zou, in afwachting van de verwezenlijking van deze organisatie,
aanvankelijk door de raden voor de kinderbescherming worden vervuld. Art.
821 ontwerp Rv bepaalde dat de gezinsrechter aan de gezinsraad opdracht zou
kunnen geven om een verzoeningspoging te beproeven, waarbij hij aan de
gezinsraad nadere aanwijzingen kon geven en waarbij hij tevens een termijn
diende te bepalen van tenminste drie en ten hoogste zes maanden voor het
uitbrengen van een rapport door de gezinsraad. Tegen de invoering van een
gezinsraad bestond echter grotere weerstand dan tegen de komst van de ge-
zinsrechter. In de commissie van voorbereiding meenden enkelen, dat hier
veeleer een taak voor maatschappelijke of kerkelijke instellingen lag en dat
het instellen van verzoeningspogingen niet in de ambtelijke sfeer thuis hoor-
de. De minister meende, dat de gezinsraad op het kerkelijke en maatschap-
pelijk leven zou moeten aansluiten; de gezinsraad zou echter het centrale punt
van de verzoeningspogingen moeten vormen en de leiding moeten behouden.43
De gezinsraad kreeg immers ook een officiele rapportageplicht. De gezinsrech-
ter zou bepaalde voorlopige voorzieningen kunnen vaststellen, waartegen geen
hogere voorziening zou openstaan. Deze provisionele beschikkingen zouden hun
kracht behouden, totdat de uitspraak omtrent de eis tot echtscheiding in

39. Ibid, p. 5.

40.      Ibid, p. 5.

41. Ibid, p. 6. Zie het hierboven vermelde Japanse systeem in § 5.2.1. ev.

42. Sedert de Wet van 24 december 1954, S.602, raad voor de kinderbescherming ge-

nocmd (inwerkingtreding op 1 juli 1956, S.308).
43. Memoric van Toclichting, p. 12 en 13.
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kracht van gewijsde was gegaan. Wanneer de verzoeningspogingen van de ge-
zinsraad zouden mislukken en ook bij het laatste verhoor door de gezinsrech-
ter alle pogingen tot verzoening geen succes zouden brengen, pas dan zou de
gezinsrechter de verzoeker verlof kunnen verlenen de eis tot echtscheiding in
te stellen (art. 822 ontwerp Rv).«

Wat men ook van de motieven moge vinden om met de in 1955 aangenomen
wet lichtvaardige echtscheidingen te voorkomen, toegegeven moet worden dat
de gedachte van invoering van een speciale gezinsrechter met aandacht voor
bemiddeling en verzoening van visie getuigde en ook thans nog aktueel is.
Hoewel het wetsvoorstel zeker niet modern genoemd kon worden, is naar mijn
mening het grote belang van dit voorstel geweest, dat hiermee de destijds
bestaande impasse in ke de echtscheidingswetgeving (ontstaan uit angst voor
een toename van het aantal echtscheidingen en een daarmee gepaard gaande
zedenverwildering) werd doorbroken. In Nederland heeft men sedert de 50er-
jaren zijn heil meer gezocht in huwelijkstherapie, eventueel echtscheidings-
bemiddeling, maar het betreft hier te lande voornamelijk maatschappelijke
hulpverlening door de geestelijke gezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk
Werk-instellingen, echtscheidingsburo's, enz. Voor wat betreft de bemiddeling
bij echtscheiding kan in het bijzonder gewezen worden op de echtscheidings-
buro'545 en de Rotterdamse methode van scheidingsbemiddeling, welke vanuit
de Erasmus-universiteit wordt bedreven en gepropagandeerd door G.P. Hoefna-
gels. 6

44. Door diverse commissies en werkgrocpen uit kerkelijke, levensbeschouwelijke en
politieke richtingen en van politicke grocperingen zijn adviezcn en rapporten uitge-
bracht over de wenselijkheid van een nieuwe echtscheidingswetgeving. Genoemd
kunnen worden de rapporten die door de Prof.Mr. B.M. Telders-stichting (1960), de
Nederiandse Gezinsmad (1962), het Centrum voor Staatkundige Vorming (1963), de
Nederlandse Hervormde Kerk (1966), de Humanistische Stichting Socrates (1969) en
de Gereformecrde Kerken (1969) werden uitgebracht.

45. Zie voor meer informatic over deze bum's: EGA. Hekman en A Klijn, Samen/Ge-

scheiden, evaluatie-onderzoek Buro Echtscheiding Groningen (WODC, Den Haag,
1986) en Scheidingsmanieren. Het Burn Groningen als experiment in multidiscipli-
naire vrocghulp (WODC, Gouda Quint bv, Arnhcm, 1989), alsmede PA. Groen en

anderen, Werkwijze, bereik en resultaat van echtscheidingsburo's, SCPC, Amster-

dam, 1989 en de in dat bock op p. 375-377 vermelde literatuur.
46. Vergelijk diens geschriften: Gescheiden meningen (Ad Donker, Rotterdam, 1982) en

Samen trouwen, samen scheiden (Tjeenk Willink, Zwolle, 1990). Voor een onderzoek
naar deze methode van scheidingsbemiddcling Venvijs ik naar A.K de Vries- van
der Zec, De Rotterdamse methode van scheidingsbemiddeling, Mededelingen van het
Juridisch Instituut van dc Erasmus Universiteit Rotterdam, nr. 50, 1990.
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6.5.2. De bemiddelende/verzoenende taak van de familie- en jeugdrechter

Hiervoor zagen wij, dat het in de jaren '50 ontwikkelde concept van de ver-
zoening door een gezinsrechter is losgelaten. De - inmiddels weer verlaten47.
verplichte comparitie (art. 819 (oud) Rv), die in de plaats is gekomen van de

vroegere verzoeningscomparitie, had tot doel de rechter in de gelegenheid te
stellen zich - mede aan de hand van wat partijen zelf verklaarden - over de
zaak een oordeel te vormen. Partijen waren daartoe verplicht om in persoon
te verschijnen. Dit 'horen' door de rechter gebeurde steeds nadat de dagvaar-
ding was uitgebracht en de konklusie van eis genomen was, maar voordat de
konklusie van antwoord werd ingediend. Hoewel deze verplichte comparitie in
1984 werd afgeschaft, staat het de rechter overigens te allen tijde vrij om
een comparitie van partijen te bevelen om inlichtingen te verkrijgen of een
verzoening te beproeven (art. 19, 19a, 14la Rv). 8 De verhoren en pleidooien
worden met gesloten deuren gehouden (art. 18 lid 2 Rv). De hiervoor genoem-
de bepalingen zijn er op gericht een stelselmatig gebruik van de zogenaamde
comparitie na antwoord in civiele procedures, die worden gevoerd voor een
arrondissementsrechtbank, te bevorderen.49 Het staat de rechter dus in begin-
sel vrij om - indien hem dat wenselijk lijkt - partijen te horen en met hen al
datgene te bespreken'dat de zaak aanbelangt'.
Zo wordt in het bijzonder in de Bredase rechtbank getracht om dit 'hoor-
recht van de rechter aldus te gebruiken, dat de taak van de familierechter

,50

meer wordt dan het zijn van konflikt-beslechter. Het betreft hier een per-
soonlijk initiatief van met name de twee rechters, H.M. Houben en PA.J.Th.
van Teeffelen, waarvan de eerste tot 1988 vice-president van de familiekamer
was en de laatste - tot op heden, als kinderrechter en vice-president werk-
zaam is. Beiden zijn van mening dat de familierechter naast het beslechten
van geschillen ook een belangrijke taak heeft bij het bemiddelen tussen ge-
zinsleden/partners en bij de begeleiding van het echtscheidingsproces of bij
de gevolgen daarvan.51 Van Teeffelen ziet zijn vredestichtende taak aldus:

47. Wet van 28 november 1984, Stb. 559, i.w.tr. 3 december 1984.

48.         Hugenholtz/Heemskerk, 1988, p. 262.
49. Wet van 25 oktober 1989, Stb. 483 (i.w.tr. 1 december 1989). Zie ook Kamerstukken

19 574. Deze 'comparitic na antwoord' is voornamelijk ingevoerd om de werkdruk
van de rechterlijke macht te verlichten.

50. Dit zogenaamde 'hoorrecht' van de rechter moet niet verward worden met het

'hoorrecht' (in feite is het cen oproepplicht voor de rechter) van de minderjarige
die de keftijd van twaalf jaar heeft bereikt (art. 902b Rv).

51.     Zie H.M. Houben, Aanpak van zaken en procesbegekiding in de Familickamer van
de Arrondisscmentsrechtbank te Breda, FJR 1983, p. 9 ev.; PAJ.Th. van Teeffelen,
Rechterlijk bekid bij echtscheiding, FJR 1983, p 169-181; van dezelfde auteur.
Nieuwe omgangsvormen, FJR 1985, p. 105-115 en met name diens boek 'Ouder, kind
en rechter rechterlijke zorg bij echtscheiding en kinderbescherming", Ad Donker,

191



"trachten te bemiddelen, partijen tot overeenstemming zien te krijgen en in
het uiterste geval beslissen". 2 De rechterlijke beslissing wordt hier tot een
ultimum remedium: eerst zal alles in het werk moeten worden gesteld om
partijen rond de tafel, d.w.z. "on speaking terms" te krijgen. Dat vraagt ech-
ter volgens mij nogal wat van de familierechter. Zo zal hij in de eerste plaats
de tijd moeten hebben om aan bemiddeling te doen, in de tweede plaats zal
hij over goede sociale en therapeutische vaardigheden moeten beschikken en
last but not least dienen de partijen zijn gezag en zijn bemiddeling te accep-
teren.
Deze aspecten zijn uitvoerig aan de orde gekomen op een studieweekend in
oktober 1988, waaraan 29 kinderrechters uit 14 rechtbanken deelnamen. Dit
weekendberaad heeft onder andere tot de volgende standpunten geleid:
1.     Op het juridische vlak dienen aan kinderrechters geen andere eisen ges-

teld te worden dan aan andere rechters uit de rechtbank.
2. Extra eisen worden gesteld aan de kinderrechter op het terrein van de

communicatieve vaardigheden.
3.     Uit de aard van de functie vloeit voort, dat een kinderrechter meer dan

een andere rechter uit de rechtbank toegankelijk moet zijn voor justiti-
abelen (en allen die bemoeienis hebben met maatregelen van kinderbes-
cherming).

4.   Bij de tot kinderrechter te benoemen persoon dient wel affiniteit met
het werk als kinderrechter aanwezig te zijn, maar aan diens deskundig-
heid op het terrein van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming behoe-
ven geen speciale eisen te worden gesteld.

5.   Bij aanvang van het functioneren als kinderrechter dient deelgenomen
te worden aan een jaarlijks te geven introductie-cursus; daarnaast
wordt ook de mogelijkheid om een maand mee te lopen met 66n van de
zittende kinderrechters aanbevolen.

6.   De functie van kinderrechter dient heel nadrukkelijk gddn aanvangs-
functie te zijn; eerst zal de betrokkene enige jaren ervaring moeten
hebben opgedaan als lid van de familiekamer en van de strafkamer
(zowel van de enkelvoudige als van de meervoudige kamer).

7.    Voor een effectieve uitoefening van de functie van kinderrechter is een
minimumduur van zes jaren noodzakelijk.

8. Iedere rechtbank ongeacht de grootte, dient tenminste twee kinder-
rechters te hebben.

9.     Bij de uitvoering van bovenstaand programma behoeft er geen afzonder-
lijke carritrelijn te zijn voor kinderrechters in de rechtbank.

Rotterdam, 1988.
52. Van Teeffelen, 1985, p. 114.
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10. Tussen de kinderrechters dient op het terrein van de voorbereiding en

uitvoering van de ondertoezichtstelling meer eenheid van beleid te
komen.53

Nu ging het in dit studieweekend voornamelijk om de vraag of aan kinder-
rechters meer of andere eisen gesteld moeten worden dan aan andere rechters
uit een rechtbank, zodat niet de inhoudelijke kant van het werk van deze
rechters aan de orde werd gesteld. Toch kunnen naar mijn mening een aantal
kanttekeningen worden geplaatst bij de uitkomsten van dit beraad:
a.   Niet is ingegaan op de vraag wat de positie van de kinderrechter zal

zijn na integratie van kantongerecht en rechtbank tot 66n gerecht van
eerste aanleg.

b.    Onbesproken is de vraag of en in hoeverre de vereisten voor het zijn
van kinderrechter afwijken van de eisen die aan andere rechters worden
gesteld.

c. Niet behandeld is de kwestie van de kritiek op de diverse dubbelfunc-
ties van de kinderrechter.

d.   De vraag of de huidige taak van de kinderrechter in het familie- en
jeugdrecht wijziging behoeft (uitbreiding of vermindering van taken) is
niet besproken.

ad.a  Wanneer de kantongerechten opgaan in de rechtbanken is het de vraag
wat met de taak van de kantonrechter op het terrein van het familie-en
jeugdrecht moet gebeuren. Worden deze taken overgeheveld naar de
familiekamer, de kinderrechter of blijven zij bij een unus judex?

ad.b Iedere rechter heeft een beslissende, maar ook een vredestichtende
taak. Of het nu gaat om een rechter in de familiekamer, handelskamer,
strafkamer, een politierechter of kinderrechter, in wezen gelden de door
de kinderrechters geformuleerde standpunten voor iedere rechter on-
verkort. Natuurlijk is het zo, dat in het bijzonder de rechter in civiele
zaken minder kontakt heeft met de justitiabele(n), omdat het civiele
geding voornamelijk schriftelijk wordt afgedaan. Toch meen ik, dat ook
deze (niet-familie)rechter over voldoende sociale vaardigheden moet
bezitten en wel om de volgende redenen:
1.meer en meer wordt in civiele zaken een comparitie van partijen
gelast en wordt getracht om partijen tot een schikking te bewegen;
2.de rechter die als rechter-commissaris in faillissement-zaken is belast
met de afwikkeling heeft in de regel veel kontakt met de justitiabelen
(curator, schuldenaar, schuldeisers)
3.in verband met carritreplanning zullen de meeste rechters alle kamers
van de rechtbank doorlopen.

51 Van Teeffelen, 1989, p. 35-50.
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ad.c Zoals wij in hoofdstuk 2 zagen zijn de dubbelfuncties van de kinder-
rechter op zowel straf- als civielrechtelijk gebied de laatste jaren fel
bekritiseerd. 4 Een totale bezinning op de rechtsmacht van de kinder-        1
rechter in het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht is derhalve zeer
gewenst.

ad.d  Aansluitend op het hierboven opgemerkte is het de vraag of de diverse
beslissingen die in het familie- en jeugdrecht genomen moeten worden,
over drie verschillende instanties in eerste aanleg - namelijk de kan-
tonrechter, de kinderrechter en de familiekamer van de rechtbank-
verdeeld moeten zijn.

De antwoorden op de hier gestelde vragen zijn niet eenvoudig te geven. Lange
tijd stond in het Nederlandse familieprocesrecht (in het bijzonder rondom de
echtscheidingsprocedure) het juridisch konfliktmodel centraal. Dit konflikt-
model houdt in, dat iedere partij - eventueel ondersteund door een raadsman
- er op uit is zoveel mogelijk zijn of haar gelijk te krijgen. Met andere
woorden: het streven van iedere procespartij is erop gericht om een maximum
aan winst/voordeel uit het proces te verkrijgen. Dit leidt er dikwijls toe, dat
de ene partij de wederpartij zo zwart mogelijk probeert af te schilderen, in
de hoop er dan zelf gunstiger uit te zien. Naast het streven naar winstmaxi-
malisatie (in psychologische termen de ik-gerichtheid) kan naar mijn mening
nog een ander kenmerk van het konfliktmodel genoemd worden, namelijk het
korte-termijn-effect. Veelal immers leidt een rechterlijke beslissing, die
slechts door 66n der partijen wordt onderschreven, tot grote problemen op
langere termijn. Als voorbeeld hiervan het volgende:
Strijd over de toewijzing van de kinderen resulteert meestal in de benoeming
van een der ouders tot voogd(es). Wordt de rechterlijke voogdijbeslissing niet
door beide ouders gedragen, dan kan dit resulteren in veel persoonlijke el-
lende en diverse juridische procedures over (wijziging van) de omgangsrege-
ling, de (kinder)alimentatie, enz. In een toenemend aantal gevallen leidt dit
zelfs tot ontvoering van het kind.55

54.    Zie met name de na de 'de Cubber-case", EHRM 26 oktober 1984 (Publ. ECHR,
series A vol. 86) verschenen literatuur in NJB 1986, p. 569, het Advocatenblad

1986, p. 305 ev. en het NJCM-bulletin 1985, p. 21 ev., Trema 1985, p. 56 ev. en
FJR 1985, p. 65 ev. Zie ook § 2A.1.

55. Vergelijk het Europccs Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging

van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het

gezag over kinderen (Luxemburg, 20 mei 1980, Trb. 1981, nr.10, i.w.tr. op 18 mei
1990; zie Stb. 201) en het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van
internationale ontvoering van kinderen ('s-Gravenhage, 25 oktober 1980, Trb.1987,

139, i.w.tr. op 1 september 1990; zie Stb. 202). Beide verdragen beogen in inter-
nationaal verband kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van onge-
oorloofd overbrengen of niet doen terugkeren en procedures vast te stellen, die de

194



Andere negatieve gevolgen van het konfliktmodel zijn: langdurige procedures
en een daarin optredende

rlarisatie,
alsook verminderd vertrouwen van het

publiek in de rechtspleging. 6 Als voordeel van het konfliktmodel is genoemd
de uiterst nauwgezette procesgang, waarin volledige aandacht wordt besteed
aan alle aangevoerde feiten en omstandigheden. Bovendien appelleert dit model
aan de algemeen voorkomende menselijke gevoelens als spelen op winst, gelijk
krijgen, de ander de schuld geven en toegeven aan eigen, rancuneuze gevoe-
lens. 7 Met andere woorden: hantering van het konfliktmodel in gezinsproble-
men juridiseert de bestaande relatieproblemen, met alle gevolgen vandien. Nu
is men het er wet algemeen over eens, dat het juridisch konfliktmodel in
echtscheidingszaken en andere problematische familiegeschillen eerder "olie op
het vuur" dan "olie op de golven" giet. Het familieprocesrecht kan en moet
dus worden gedejuridiseerd. Over de keuze van een nieuw juridisch model
blijkt men echter van mening te verschillen. Vanuit de hulpverlening zijn
alternatieven aangedragen voor bovengenoemd model. Uitgangspunten daarbij
zijn:
a.    dat mensen beter zelf hun echtscheiding kunnen regelen dan dat hun

van buitenaf maatregelen worden opgelegd;
b.   dat eenzijdige hulpverlening niet een algehele oplossing biedt en dat

daarom integrale hulp moet worden aangeboden (d.w.z. vanuit diverse
disciplines en invalshoeken: juridisch, financieel, relationeel, opvoedkun-
dig en afgestemd op elkaar);

c.   dat het vermogen van betrokkenen moet worden bevorderd om beter
over de echtscheiding of andere problematiek heen te komen.58

Anderen daarentegen opteren voor het harmoniemodel, hetgeen betekent dat
het juridische proces gericht zal moeten zijn op voorkoming van verdere
twistpunten en het beeindigen van het bestaande konflikt op een voor partijen
bevredigende wijze. Volgens de Bredase rechters Houben en Van Teeffelen
bestaat er een wisselwerking tussen het juridische proces en het persoonlijke
proces bij partijen. Zo zouden partijen die hun persoonlijke problemen niet
kunnen verwerken hierdoor zodanig geblokkeerd kunnen raken, dat het juridi-

onmiddellijke terugkeer van het kind waarborgen naar de staat waar het zijn gc-
wone verblijfplaats heeft, alsmede de bescherming van het omgangsrecht te ver-
zekeren. Zie EN Frohn, Kinderontvocringsverdragen, FJR 1990, p 122-128.

56. Deze bezwaren zijn genoemd door de Bredase familicrechter H.M. Houben, in Aan-

pak van zaken en procesbegeleiding in de Familiekamer van de Arrondissements-
rechtbank te Breda, FJR 1983, p. 9.

51 PAJ.Th. van Teeffelen, Echtscheiding door de ogen van een kinderrechter, in Het

recht of het belang van het kind, 1989, p. 66-67.
58. Vergelijk HJ. van Daal, Uit elkaar helpen. Onderzoek naar vormen van hulp bij

echtscheiding en hun betekenis voor de echtscheidingskompetentie, Nimawo, 's-
Gravenhage, 1986, p. 53-55.
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sche proces een spel zonder einde wordt.59 Andersom kan het juridische pro-
ces mensen zodanig blokkeren, dat zij in hun persoonlijk verwerkingsproces
niet verder komen en in verdriet, angst en agressie blijven steken. Konflikten
op familierechtelijk terrein blijken dikwijls een oorzaak te vinden in het
gevoelsleven van partijen. Dit betekent dat vaak niet zichtbaar is, waardoor
het probleem ontstaan is en waarom de interactie tussen partijen zo stroef
verloopt. Het juridische konfliktmodel kan er dan toe leiden, dat de communi-
catiekanalen tussen partijen geheel verstopt raken. Het bespreekbaar maken
van de persoonlijke gevoelens van partijen in een zitting bij de familie- of de
kinderrechter kan er dan toe leiden, dat een uitnodiging van de rechter om
in bijzijn van de wederpartij "van het hart geen moordkuil te maken" de
communicatie tussen partijen weer op gang kan brengen. Volgens beide rech-
ters moet in het gesprek tussen partijen en de rechter een zodanige sfeer
worden gecreeerd, "dat betrokkenen de indruk krijgen, gewoon te kunnen
praten over voor mensen vitale aangelegenheden, ook al krijgen zij geen of
slechts gedeeltelijk gelijk."Go Aangesloten zal moeten worden bij het ritme
van partijen en dat betekent, dat een volgorde van afhandeling van de meest
controversiele punten met partijen moet worden afgesproken. Belangrijk daar-
bij is dat Houben en Van Teeffelen als uitgangspunt nemen, dat de specifieke
rechterlijke aanpak van de familie-/jeugdrechter uit moet gaan van het per-
soonlijk proces, dat zich afspeelt tussen partijen, en dat kan worden aange-
duid als procesbegeleiding. 1 De rechter in familiezaken is volgens beiden
actief op twee niveau's, namelijk dat van gebruikmaking van de hem gegeven
macht te beslissen in voorgelegde controversen dn dat van niet-gebruikmaking
van die macht, door partijen in hun echtscheidingsproces te begeleiden en met
rechterlijke pogingen de communicatie tussen partijen weer op gang te bren-
gen. Houbcn meent dat de rechter voortdurend zal moeten wegen tussen het
gebruik maken van zijn macht om een rechterlijke beslissing te geven en het
niet-uitoefenen van die macht, van bepaling van het moment waarop die be-
slissingen onvermijdrlijk zijn en van de punten waarop zij in concreto betrek-
king hebben en waarop (nog) niet. Houben is er overigens zelf van overtuigd,
dat de uitvoering van de door hem beschreven procesbegeleiding sterk afhan-
kelijk is - en ook moet zijn - van de persoon van de rechter en evenzeer van
de betrokken partijen.62 Juist dit laatste maakt zijn wens tot procesbegelei-
ding van partijen door de rechter zo kwetsbaar. Immers, in de regel is de
rechter niet opgeleid voor het openbreken van stukgelopen relaties en even-
min voor het op gang brengen van een vastgelopen communicatie. En afgezien
van de opleiding, is het voor mij nog maar de vraag of iedere rechter ook in

59. Houben, 1983, p. 9.

60.     Ibid, p. 10.

61. Ibid, p. 11. Van Teelfelen, Echtscheiding door de ogen van een kinderrechter, 1989,

p. 61

62. Ibid, p. 11 en 12.

196



staat is, d.w.z. de capaciteiten heeft om tussen partijen te bemiddelen. In een
stelling tijdens een studiebijeenkomst over "Het recht of het belang van het
kind' verwoordde Van Teeffelen het aldus:

'De familierechter is geen psycholoog, psychiater, maatschappelijk wer-
ker of hulpverlener, maar is bepaald mdtr dan een technocratische
beslisser, die - mede gedwongen door toegenomen werkbelasting - zo
snel mogelijk alle juridische informatie verzamelt voor het nemen van
zijn beslissing:63

Naar mijn mening zal het niet altijd mogelijk zijn om uit te gaan van het
hannoniemodel. In het bijzonder bij problematisch verlopende echtscheidingen
of omgangsregelingen kunnen de emoties bij de "partijen" dikwijls zo hoog
oplopen, dat de rechter met een bemiddelende opstelling eerder 'olie op het
vuur gooit" dan werkelijk een bijdrage levert aan een vermindering van het
konflikt. In die gevallen zal weliswaar getracht kunnen worden om partijen
naar de deskundige hulpverlening te verwijzen, maar indien (66n der) partijen
hiervan niet wit weten, zal de rechter knopen moeten doorhakken. Ik onder-
schrijf dan ook volledig hetgeen de Engelse rechter Thorpe hierover op een
congres opmerkte:

"Different professionals within the investigation and management of
individual cases may reach different conclusions as to where this dif-
ficult balance falls. In the end it is the judge who must weigh such
differences of opinion and decide. The judge holds the ultimate ba-
lance.4

Dit 'knopen doorhakken' kan echter op een wijze gebeuren, die openingen
openhoudt of cretert voor een toekomstige andere beslissing. Juist in die
gevallen waar de ruzies hoog zijn opgelopen, kan het goed zijn om een voor-
lopige beslissing te nemen en de gevolgen hiervan na enige tijd met partijen
te evalueren. Partijen en de hulpverlening zullen met een dergelijke opdracht
van de rechter naar mijn mening goed uit de voeten kunnen.

63. Van Teeffelen, 1989, p. 66, die hier overigens wei aan toevoegt (p. 67, dat de
familierechter over niet geringe communicatieve vaardigheden moct beschikken en
'dat dc rechter zich bepaaide vaardigheden dient eigen te maken, die de psycholoog
of maatschappelijk werker wellicht rekent tot zijn eigen vakgebied. Niet voor niets

worden aan de rechter cisen gesteld op het terrein van maatschappelijke kennis,

intevingsvermogen, creativiteit, contactvaardigheid en persoonlijk ovenwicht".

64. Justice Thorpe, 1990, p. 392.
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6.6. KONKLUSIE

In dit hoofdstuk zijn enkete vormen van mediation/conciliation aan de orde
gesteld, waarbij zowel de 'in-court'- als de 'out-court'bemiddeling is bespro-
ken. Afgezien van in het bijzonder in Noord Amerika opkomende commerciele
bemiddelaars en bemiddelingsbureaus is gangbaar de bemiddeling door niet-
commercieel ingestelde, dikwijls gesubsidieerde instellingen. Deze bemiddeling
leent zich voor vele konflikten, maar meestal wordt zij gebruikt bij disfunc-
tionerende gezinsrelaties en in het kader van de echtscheiding(sprocedure).65
De meeste auteurs lijken tevreden te zijn over de verzoenende/bemiddelende
taak van de rechter. In de Engelstalige landen is men over het algemeen van
mening, dat de rechterlijke werkzaamheden weliswaar gekenmerkt moeten zijn
door een 'conciliatory attitude', maar dat de rechter zich zelf niet met con-
ciliation moet bezighouden. Hoewel wij ook in Nederland diverse vormen van
echtscheidingsbemiddeling kennen, betreft het toch een buitengerechtelijke
vorm van hulpverlening aan scheidende of gescheiden partners/ouders. In ons
land houden slechts enkele rechters zich min of meer expliciet bezig met een
'bemiddelende benadering", waarbij in het bijzonder de (kinder)rechter Van
Teeffelen en de familierechter Houben uitgaan van de arbitraire taak van de
rechter. De vraag of de Nederlandse familie- en jeugdrechter zich met een
aktieve vorm van bemiddeling bij geschillen tussen partijen moet (gaan) bezig
houden, zal in het volgende hoofdstuk ter sprake komen.

65.          In opkomst is de bemiddeling tussen wensouders en draagmoeders.
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Hoofdstuk 7

EEN NIEUWE PERSONEN-, FAMILIE- EN JEUGDRECHT-
SPRAAK

7.1. INLEIDING

In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op de oorsprong van de kantonrech-
ter, rechtbank en kinderrechter en op hun onderlinge competentieverdeling op
het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. Daarbij is gekonsta-

teerd, dat deze competentieverdeling min of meer willekeurig tot stand is
gekomen, zodat gesproken kan worden van een lappendeken van verschillende
rechterlijke organen op dit rechtsterrein. Deze lappendeken kan tot verschil-
lende problemen leiden. Zo kan het moeilijk zijn om de eenheid van recht-
spraak te bewaren. Verder kan het voor de rechtzoekende justitiabele kan het
volstrekt onduidelijk zijn tot welke rechterlijke instantie hij of zij zich moet
wenden en welke procedure geldt.1 Voorbeelden van deze willekeurige com-
petentieverdeling zijn, zoals wij in het voorgaande zagen, te vinden in het
voogdijrecht, het naamrecht, het huwelijks(goederen)recht, het afstammings-
recht, het ouderlijk gezag, de curatele, het beschermingsbewind, de bepalingen
rond de vermissing en in de krankzinnigheidswetgeving. In die gevallen gaat
het dan voornamelijk om een verschillende competentie van rechtbank en
kantongerecht. Verder dient te worden opgemerkt, dat in Boek 1 BW ook
bevoegdheden zijn toegekend aan de Koning (naamrechti huwelijksrechtl

1.      Dijksterhuis-Wieten, 1987: "Worden Bock 1 BW en Boek III Rv, naast elkaar gelegd

en vergeleken, dan springt 668 conclusie er in ieder geval duidelijk uit: familie-

recht en familieprocesrecht sluiten niet goed op elkaar aan; het geheel is een lap-
pendeken met gaten."

2.             Geslachtsnaamwijziging ex art. 7 Bock 1 BW.

3.      Dispensatie van de huwelijkslecftijd (art. 31 lid 3 Bock 1 BW), ontheffing van het
huwelijksverbod aan hen die door adoptie broer en zus zijn geworden (art. 41 lid 2
Bock 1 BW) en de vergunning het huwelijk door cen bijzondere bij authentieke

akte gevolmachtigde te doen voltrekken: het zogenaamde 'huwen met de hand-
schoen' (art. 66 Boek 1 BW).
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afstammingsrechtt en dat, afgezien van kort-geding-procedures, in bepaalde
gevallen ook de president van de rechtbank bevoegd is (gedwongen opnames),
zodat op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht verschillende
organen met de (vrijwillige) rechtspraak in eerste aanleg belast zijn.
Voor wat betreft de kinderrechter is gekonstateerd, dat bij de instelling vandit instituut en de toebedeling van een rechtsprekende taak op het terrein
van de ondertoezichtstelling, hieraan destijds wel een visie ten grondslag
heeft gelegen, namelijk het creeren van 'een lenig vlugwerkend, gemakkelijk
toegankelijk wettig orgaan, dat voortdurend op de hoogte is en blijft van het
kind en het gezin waartoe het behoort'. Inmiddels blijkt deze visie achter-
haald te zijn door diverse oorzaken, zoals de verscherpte aandacht voor de
onpartijdigheid van de (kinder)rechter op grond van met name art. 6 EVRM,
de diskussie over de scheiding van rechtsprekende en uitvoerende taken en
een toegenomen versterking van de rechtspositie van ouders en kinderen. Ook
ten aanzien van de kinderrechter moet dus worden gekonkludeerd, dat zijn
functioneren en plaats in het rechtsbestel opnieuw ter diskussie (moeten)
staan.
De problematiek rond deze competentieverdeling en de nieuwe aandacht voor
de positie van de kinderrechter in het jeugdbeschermingsrecht heeft geleid tot
de vraag of niet 66n rechterlijke instantie met de personen-, familie- en
jeugdrechtspraak in eerste aanleg moet worden belast. De roep om tan com-
petente rechter op het onderhavige rechtsterrein valt ook in diverse andere
landen te beluisteren, zoals wij zagen in hoofdstuk 5. Bovendien wordt deze
roep sterker. Wij zagen dit streven naar een familierechtbank in het bijzonderbij het Australische, Belgische en Engelse recht.6

4.    Het verlenen van brieven van wettiging indien - na de erkenning van het kind-
het voorgenomen huwelijk geen doorgang heeft gevonden door de dood van een van
de ouders. Dit is ook mogelijk indien de man, kcnnis dragende van de zwanger-
schap van de vrouw, voomemens was met de moeder te huwen, maar voor de ge-
boorte van het kind is overleden zonder dit kind te hebben erkend (art. 215 lid 1
en 2 Boek 1 BW).

5.          Art. 13 KzW.

6.    Zie de paragrafen 4.7 en 5.4 ev. Die roep om een familierechtbank klinkt zeer
sterk door in een aantal rapporten/voorstellen van Engelse (staats)commissies en
bij een aantal Engelse auteurs. Van die auteurs noem ik in het bijzonder.
Eckelaar, 1971, p. 273 ev.; Gifford, 1986, p. 58 t/in 60; Reekie and Tuddenham,
1988, p. 2. Kritischer daarentegen zijn Freeman, Questioning the Delegalization
Movement, in Family Law: Do We Really Want a Family Court? in: The Resolution
of Family Conflict/ Comparative legal Perspectives, onder redactic van Eckelaar en
Katz, 1984, p. 7 t/m 25, evenals Szwed, 1983, p. 165 ev. en 1984, p. 265 ev.
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Los van het feit dat de in hoofdstuk 3 ter sprake gebrachte voorstellen tot
integratie'7 van administratieve rechtspraak, kantongerecht en arrondisse-
mentsrechtbank in een gerecht van eerste aanleg tot konkrete stappen van de
minister van Justitie hebben geleid, dient de vraag te worden gesteld of de
toekomstige personen-, familie- en jeugdrechtspraak niet aan 66n rechter(lijke

instantie) dient te worden toebedeeld  en  zo ja, welke rechter in eerste aanleg

met deze rechtspraak belast zal moeten worden. De hierboven genoemde kon-
klusie dat de verdeling van de absolute competentie over vier verschillende
organen tot problemen en onduidelijkheden aanleiding geeft leidt dan ook tot
de volgende vragen:
1.    Wat dient te gebeuren met de thans aan de verschillende (rechterlijke)

instanties toebedeelde taken op het terrein van het personen-, familie-

en jeugdrecht?
2.     Is er binnen een nieuw te vormen gerecht van eerste aanleg plaats voor

een familiekamer, welke absoluut competent is op het gehele terrein
van het familie- en jeugdrecht?

3.   Heeft een dergelijke familiekamer een bijzondere taak te vervullen
inzake de bemiddeling en/of verzoening van partijen?

In het voorgaande zijn deze vragen slechts beantwoord naar oud en huidig
recht, waarbij in het bijzonder de hierop in het buitenlands recht geformu-
leerde antwoorden ter sprake zijn gebracht. Nu een grote reorganisatie van de

rechterlijke macht in ons land niet lang meer op zich zal laten wachten, biedt
dit een goede gelegenheid om de wensen voor een nieuwe personen-, familie-
en jeugdrechtspraak8 op tafel te leggen en zal ik op de hierboven gestelde

vragen, mede aan de hand van het in de hoofdstukken 4 en 5 besprokene een
antwoord proberen te geven. Het antwoord op de hierboven gestelde vragen
zal aan de hand van de volgende stellingen worden uitgewerkt:
1.     Het gerecht van eerste aanleg dient te worden belast met de personen-,

familie- en jeugdrechtspraak. De oprichting van een aparte familierecht-
bank, d.w.z. buiten het gerecht van eerste aanleg moet worden afgewe-
zen (§ 7.2).

2.    De met de personen-, familie- en jeugdrechtspraak belaste rechter (fa-
miliekamer of unit familiezaken genoemd) dient, naast de competentie
op grond van Boek 1 BW, eveneens te worden belast c.q. betrokken te
worden bij rechtsvragen met aanverwante problematiek (§ 7.3).

7.    A.J.E. Beekes meent dat het woord 'integratie' onjuist blijkt te zijn: "cr komt
helemaal geen gerccht in eerste aankg (GEA), de rechtbank blijft, de overige ge-
rechten worden gewoon opgeheven" (Trema, 1990, p. 408).

8.    Indien in het navolgende gesproken wordt van de familierechter of familiekamer,
dan wordt daarmee bedocld het rechterlijk orgaan, dat belast is met de personen-,

familie- cn jeugdrechtpraak in eerste aanleg en dat als enketvoudige of meervou-

dige kamer rechtspreekt.
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3.     Leden van de familiekamer kunnen als enkelvoudige kamer optreden bijstrafzaken tegen jeugdigen. Bij gekompliceerde zaken of bij ernstige
delicten dient de strafzaak tegen een jeugdige door de meervoudige
strafkamer te worden behandeld (§ 7.4).4.     De personen-, familie- en jeugdrechter is lid van de meervoudige fami-
liekamer (§ 7.5).

5.    De personen-, familie- en jeugdrechter is een gespecialiseerde rechter
(§ 7.6).

6.   Het onderscheid in rechtspraak ad rem en rechtspraak ad personammoet worden gehandhaafd (§ 7.7).
7.     Bemiddeling en (proces)begeleiding zijn taken van de professionele hulp-

verlening. De personen-, familie- en jeugdrechter heeft uitsluitend een
toetsende en beslissende taak (§ 7.8).

8.    De bijdrage van leken aan de personen-, familie en jeugdrechtspraakdient beperkt te blijven tot het geven van deskundig advies en/of be-middeling. De rechter heeft tot taak een beslissing te nemen op een
verzoek of bij een geschil tussen partijen (§ 7.9).9.    De taak van de personen-, familie- en jeugdrechter op het terrein van
de jeugdbescherming dient een toetsende en beslissende te zijn. De
huidige ambtshalve bevoegdheid en de leidende taak van de kinderrech-
ter bij de ondertoezichtstelling dienen te worden vervangen door een
toetsende en konfliktbeslechtende taak (§ 7.10).
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7.2. DEPERSONEN-, FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAKINHET
GERECHT VAN EERSTE AANLEG

Het gerecht van eerste aanleg dient te worden belast met de personen-, fami-
lie- en jeugdrechtspraakY De oprichting van een aparte familierechtbank,
d.w.z. buiten het gerecht van eerste aanle& moet worden afgewezen.
Opdat aan de onduidelijke en willekeurig tot stand gekomen competentierege-
ling op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht een eind wordt
gemaakt, opdat er meer eenheid komt in rechtspraak en de toegang tot de
rechter voor de justitiabele verbetert, acht ik het noodzakelijk om 66n rech-
terlijke instantie met de rechtspraak op dit terrein te belasten. Door de toe-
bedeling van deze rechtsmacht aan ten familiekamer milen specialisatiemoge-
lijkheden verbeteren, omdat de rechters in deze kamer zich gedurende een
aantal jaren kunnen concentreren op 66n rechtsterrein. In het verleden zijn
reeds soortgelijke suggesties gedaan.
Reeds in 1971 stelde de commissie Wiarda in haar rapport Jeugdbeschermings-
recht voor om de kinderrechter als gespecialiseerd rechter in zaken betref-
fende minderjarigen te handhaven onder de naam jeugdrechter. Voorgesteld
werd dat deze

"jeugdrechter (de kinderrechter met nieuwe bevoegdheden, PV) alle
burgerlijke zaken, minderjarigen betreffende, zal behandelen (of mee-
behandelen). Dan behoort ook aan hem opgedragen te worden wat thans
nog tot de competentie van de kantonrechter behoort: zoals voogdij-
voorzieningen (art. 295 Boek 1 BW) en toezicht op het bewind over het
vermogen van de minderjarigen (art. 337 ev. Boek 1 8%:10

9.     Ik ga hier voorbij aan het feit, dat andere rechterlijke organen eveneens bclang-

rijke beslissingen kunnen ncmen, die het terrcin van het familie- en jeugdrecht
raken. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de Centrale Raad van Bcroep, de
raden van beroep, het ambtenarengerecht(bijv. over de vraag of de ongehuwde

partner recht heeft op cen pensioen), de AROB-rechter (denk bijv. aan de uitleg
van de term 'gezinsleven" in het kader van het vreemdelingenbeleid). Ook de ge-

wone rechter kan belast zijn met vragen die het familic- en jeugdrecht rakcn

(zoals bijvoorbecld bij erfrechtelijke kwesties, onrechtmatigc daad, draagouder-

schapskontrakten, enz). In deze gevallen gaat het naar mijn mening echter in de
cerstc plaats om kwesties, waarbij de aankiding van de vraag niet direkt op het
terrcin van het familie- en jeugdrecht ligt, maar waarbij de kennis en toepassing
van dit rechtsterrein noodzakelijk zijn om cen beslissing te kunnen geven. Denk-
baar is wei (ik acht het wenselijk), dat de kamer voor administratieve zaken in het

nicuwe gerecht van eerste aanleg bij zaken met een familierechtelijk probleem een
collega van de familiekamer consulteert of deze bij de tc nemen beslissing betrekt.

10. Rapport kugdbeschermingsrecht, 1971, p. 151. Verder stelde de commissie Wiarda

ook nog voor om dc gevallen van voorlopige toevertrouwing, die thans door de
officier van justitie geschieden, tot de competentie van de jeugdrechter te laten

203



Als achtergronden voor deze wens tot competentie-overdracht naar de kinder-
rechterll kunnen worden genoemd12:
- de hulpverlening had destijds (circa 1965-1970) meer waardering voor hetwerk van de kinderrechters dan van de kantonrechters, omdat men van me-
ning was dat de belangen van kinderen beter behartigd werden door kinder-
rechters;
- het feit dat in de commissie Wiarda geen kantonrechter, wel een kinder-
rechter was opgenomen en men daar bij de samenstelling van de commissie
ook totaal geen rekening mee had gehouden.13
De hoofdtaak van deze 'jeugdrechter', dat wil zeggen zijn bemoeienissen met
(de uitvoering van) de ondertoezichtstelling, wenste de commissie belangrijk te
beperken en wel in die zin, dat hij minder bij de uitvoering van de gezin-
svoogdij zou worden betrokken. Verder stelde de commissie Wiarda voor om
alle burgerlijke zaken, minderjarigen betreffende, te laten (mee)behandelendoor deze jeugdrechter. De taken van de familiekamer heeft de commissie
Wiarda ongemoeid gelaten.
Op grond van de hierbovengenoemde argumenten van rechtseenheid, duidelijk-heid inzake de op dit terrein competente en gespecialiseerde rechter, dient
naar mijn mening de familierechter op het gehele terrein van het personen-,
familie-en jeugdrecht competent te zijn, hetgeen derhalve verder strekt dan
hetgeen de commissie Wiarda op dit punt voorstelde. Ik acht het namelijk een
versnippering van menskracht en specialisme als de overige familierechtelijke
competenties van de kantonrechter (inzake huwelijkstoestemming, bescher-
mingsbewind, enz.) niet naar de - deskundige - familierechter worden over-
geheveld. Ook ingeval het kantongerecht niet mocht worden geintegreerdbinnen een gerecht van eerste aanleg, ben ik van mening dat het niet alleen
gewenst, maar dringend noorinkelijk is dat de personen-, familie- en jeugd-
rechtspraak wordt ondergebracht bij Un gerecht, de arrondissementsrechtbank

behoren (verg. p. 164 en 165). In mijn voorstel zou dan de familicrechter zowel
over de voorlopige toevertrouwing als over de bekrachtiging daarvan moeten beslis-
sen (vergelijk art. 272 lid 1 jo. lid 2 ev.) en dat zou dan in strijd zijn met het
'fair trial'-beginsel (art. 6 EVRM). Mijns inziens kan ook de jeugdofficier een
specialist genoemd worden, die op grond van zijn deskundigheid en de deskundige
adviczen van derden de geeigende maatregelen zal weten te treffen.

11. Een eventuele competentic-overdracht naar de kantonrechter was helemaal niet aan
de orde.

12. Aldus de mondelinge informatie van twee personen, die destijds decl uitmaakten
van de commissie Wiarda.

13.     Het is tekenend dat de kantonrechters geen vertegenwoordiging hadden in de com-
missie Wiarda, maar misschien kwam dit omdat hun extra-judicitle taak weinig
geruchtmakend werd uitgeoefend. De uitspraken van de kantonrechters inzake de
vervangende huwelijkstoestemming, handelingsonbekwaamheid en het ouderlijk gezag
buiten huwelijk waren derhalve in meer dan een opzicht baanbrekend.
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c.q. het gerecht van eerste aanleg. Dit is te bereiken door een terminolo-
gische wijziging van de verschillende soorten rechters in 'de rechtbank' of
'het gerecht van eerste aanted. Waar derhalve in het civiele familie- en
jeugdrecht sprake is van kantonrechter, kinderrechter, (president van de)
rechtbank en van de Koning stel ik voor om deze specifiek genoemde rech-
ter(s) te vervangen door de neutrale term 'de rechter' of 'de rechtbank' of
'gerecht van eerste aanleg'.
Ter toelichting met betrekking tot mijn keuze om alle thans behorende pre-
rogatieven van de Koning op het terrein van het familierecht naar de gerech-
ten van eerste aanleg over te hevelen moet nog het volgende worden opge-
merkt. Bepaalde familierechtelijke kwesties zijn van groot belang voor de
overheid, zoals de toelating van vreemdelingen in het kader van gezinshereni-

ging, naturalisaties en dergelijke. In sommige gevallen berust de beslissings-
macht op het prerogatief van de Koning. Men kan zich echter wel afvragen of
de zuiver familierechtelijke bevoegdheden (zoals de geslachtsnaamwijziging

14

en huwelijksdispensatie ex art. 31 lid 3 en 41 Boek 1 BW) niet beter aan de
gewone rechter kunnen worden overgelaten, die immers ook bij vervangende
huwelijkstoestemming (vergelijk de art. 36 en 37 Boek 1 BW), bij opheffing
van de stuiting (art. 55 sub d en 56 Boek 1 BW) als ook bij vernietiging van
het huwelijk (art. 69 t/m 77 Boek 1 BW) rechtsmacht inzake de huwelijks-
vereisten heeft. Ik ben dan ook van mening dat er thans geen goede (rechts)-
grond meer bestaat voor bovengenoemd koninklijk prerogatief, zodat de ko-
ninklijk goedkeuring inzake de huwelijkstoestemming dient te vervallen en kan
worden vervangen door de toestemming van de rechter. Datzelfde kan mijns
inziens gesteld worden voor de toestemming voor geslachtsnaamwijziging. Im-
mers, de gewone rechter is wel bevoegd om toestemming te geven voor de
voornaamswijziging (vergelijk art. 4 lid 4 en 29 c lid 2 Boek 1 BW) en heeft
ook te oordelen over de onrechtmatigheid van het voeren van een andermans
naam (zie art. 8 en 9 jo. art 1401 BW). Enige deskundigheid op het terrein
van het naamrecht kan de rechtbank dus niet worden ontzegd.15 Tenslotte
dient mijns inziens ook de verschaffing van brieven van wettiging naar de
gewone rechter te worden overgeheveld, waarmee de prerogatieve bevoegd-
heden van de Koning (die uit een ver verleden stammen) uit Boek 1 BW ver-
dwijnen.16

14. Met het toenemend belang van registratienummers van ingezetenen, zoals het zgn.

SOFI-nummer, is het overheidsbelang bij een juiste naamsvoering enigszins vervallen.

15.    Men zou hierbij eventueel nog wei een uitzondering kunnen maken voor de ge-
slachtsnaamwijziging in het kader van cen naturalisatie ex art. 1 sub c Richtlijnen
voor geslachtsnaamwijziging 1989 (Stcrt. 1989,1).

16.     In het Wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht (TK 1987-1988, 20 626,

nrs 1-2) zijn de brieven van wettiging afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de
bevoegdheid van de kantonrechter om op verzoek van de moeder (en van het kind
na haar overlijden) de ambtcnaar van dc burgertijke stand te gelasten alsnog een
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Deze overdracht van de bevoegdheid van de Kroon naar de gewone rechter
leidt tot een vervallen van de administratiefrechtelijke procedure (de zgn.
AROB-procedure) bij een afwijzing van een verzoek om geslachtsnaamwijzi-
ging huwelijksdispensatie, enz. Het betreft dan immers een gewone rechter-
lijke beslissing waarvan beroep op het gerechtshof mogelijk is.17
De hierboven reeds kort genoemde voordelen van mijn voorstel om 66n rech-
terlijke instantie met de personen-, familie- en jeugdrechtspraak in eerste
aanleg te belasten, kunnen als volgt worden beargumenteerd. In de eerste
plaats worden hierdoor de competentievragen niet meer 'op het bord' van de
justitiabele c.q. diens raadsman gelegd, maar dient binnen het gerecht van
eerste aanleg te worden uitgemaakt door welke enketvoudige of meervoudige
kamer de zaak dient te worden behandeld. In de tweede plaats heeft dit het
voordeel, dat wetgeving op het onderhavige terrein doorzichtiger en eenvoudi-
ger wordt. In de derde plaats kan het management van het gerecht (waar-
onder de rechtbankpresident) terzake beleid voeren. Ten vierde kan als voor-
deel worden genoemd, dat de enkelvoudige kamer (de familierechter of de
jeugdrechter) moeilijke en gecompliceerde zaken naar de meervoudige familie-
kamer kan verwijzen.
Een voorbeeld van zo'n competentiewijziging is te vinden in het sedert 1
december 1990 gewijzigde omgangsrecht, waar in de wettekst de term 'de
kinderrechter' vervangen is door 'de rechtbank' (Stb.1990, 482). Een belangrijk
argument voor deze wijziging is geweest, dat door het nieuwe artikel 288a Rv
de enkelvoudige kamer in elke stand van het geding de zaak naar de meer-
voudige kamer kan verwijzen. Dit gebeurt in het geval dat de kinderrechter
zelf meent dat de zaak ongeschikt is voor behandeling en beslissing door 66n
rechter.

18

Omdat onduidelijkheid blijkt te bestaan of artikel 49 RO ook van toepassing
is op de kinderrechter en verwijzing in geval van zware, complexe problema-
tiek wel wenselijk blijkt te zijn, heeft de staatssecretaris van Justitie Kosto
toegezegd te zullen bevorderen dat door wetswijziging een verwijzing door de
kinderrechter naar de meervoudige kamer mogelijk wordt gemaakt.19 In mijn
voorstel is een dergelijke wijziging niet meer nodig.

akte van aanvaarding op te maken, indien de man die, kennis dragende van de
zwangerschap van de moeder, voornemens was met haar te huwen dan wei het
vaderschap van het uit haar geboren kind te aanvaarden, voor de geboorte van het
kind is overleden zonder dit te hebben aanvaard (art. 213 Wv). In mijn voorstel
komt deze bevoegdheid toe aan de familickamer in plaats van aan de kantonrechter.

17. Dat probleem zat ook zijn opgelost, wanneer de administratieve rechtspraak bij het
gerecht van eerste aanleg zal zijn ondergebracht.

18. TK 1987-1988, 18 964, nr. 8, p. 13 en 14.

19.     Brief d.d. 11 april 1991 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gene-

raal inzake de nota "Justitiek jeugdbescherming: met recht in beweging" (kenmerk
124503/91/JR).
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Betreffende de vraag of de personen-, familie- en jeugdrechtspraak moet
worden geconcentreerd binnen het gerecht van eerste aanleg (in de familie-
kamer) of in een nieuw op te richten familierechtbank kan het volgende wor-
den opgemerkt. Struycken stelde reeds eerder de vraag aan de orde of ter
gelegenheid van een eventuele grootscheepse reorganisatie van de rechtsple-
ging het Nederlandse personen- en familierecht voldoende tot zijn recht komt
onder het geheel van de regelen die gelden voor de rechterlijke organisatie,
de bevoegdheid in haar verschillende aspecten, de rechtsgang en de rechts-
kracht der beslissingen20. Hij opperde onder andere de gedachte, dat het
misschien nuttig zal blijken "een afzonderlijk gerecht in te stellen, of een
kamer van het gerecht, voor personen- en familiezaken..21

Indien de personen-, familie- en jeugdrechtspraak wordt toebedeeld aan het
gerecht van eerste aanleg, zal deze rechtspraak geconcentreerd zijn in het
gerecht van eerste aanleg' (de 'aangeklede' arrondissementsrechtbank), het
gerechtshof en de Hoge Raad. Deze drie gerechten hebben dan de competentie
op het terrein van de civiele, administratieve 2 en strafrechtspraak. Ik kies
hierbij voor voortzetting van de huidige situatie, in die zin, dat de met de
familie- en jeugdrechtspraak belaste rechters gantegreerd blijven binnen dit
gerecht en zowel de enket- als de meervoudige familiekamer onderdeel vormen
van de zo genoemde 'familie-unit'.23 Anders dan in Japan, Australi8 en di-
verse andere rechtstelsels (vergelijk hoofdstuk 5) zie ik meer voordelen van
een in de rechtbank geintegreerde dan in een zelfstandige (dat wil zeggen
apart van de rechtbank opererende) familierechtspraak. Deze voordelen zijn
naar mijn mening:
a- het kontakt met collega-rechters op andere rechtsterreinen voorkomt een-
zijdigheid;
b- de functie van familie- en jeugdrechter is geen eindfunctie;
c- binnen het gerecht kunnen rechters na verloop van tijd van taak wisselen,
hetgeen een maximale inzetbaarheid van iedere rechter bevordert.24

20. Struycken, 1974, p. 259 ev.

21. Uit het artikel van Struycken blijkt overigens niet duidelijk of hij onder het 'per-

sonen- en familierecht' eveneens het jeugd(beschermings)recht verstaat.
22. Vergelijk het voorstel van wet tot "Wijziging van de Wet op de rechterlijke or-

ganisatie, de Ambtenarenwet 1929, de Beroepswet en enkele andere wetten (integra-
tie raden van beroep/Ambtenarengerechten en arrondissementsrechtbanken; vercen-

voudiging regelingen vorming en bezetting kamers)", TK 1990-1991, 21 967, nrs. 1
t/m 3, almede 21 967 A en B.

23.           Zie over de unitstructuur onder andere bij Vrakking, 1990, p. 354-359.

24.          Vergelijk ook Szwed, 1984, p. 276:
'The idea of a specialist family court, with its specialist full-time judge, seems to
imply that the family court judge should be resident and adjudicate exclusively in
the family court. There are clear advantages to this but less apparent are the
potential drawbacks of such exclusivity and specialism, such as introspectiveness
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ad a: Het kan niet worden betwist dat de familie- en jeugdrechtspraak zich
onderscheidt van andere rechtspraak. Veel zaken bevatten nu eenmaal niet
alleen juridische aspecten; dit geldt in het bijzonder voor geschillen betref-
fende kinderen. Voornamelijk op het terrein van het jeugdrecht en echtschei-
dingsrecht wordt van de rechter een grote maatschappelijke belangstelling,
psychologisch en sociologisch inzicht, alsmede kennis van de sociale kaart
gevraagd. Juist dit persoonlijke engagement en de grote mate van betrokken-
heid van de rechter kan er soms toe leiden, dat de familie-en jeugdrechter-
overigens met de beste bedoelingen - het met bepaalde rechtsprocedures niet
zo nauw neemt, omdat het belang van de minderjarige door hem of haar voor-
op wordt gesteld. In het bijzonder de procedure bij de kinderbeschermings-
maatregelen wordt gekenmerkt door een afwijkende rechtsgang, waarbij sprake
is van ongelijkwaardige partijen. Vooral de informatievoorsprong bij de pro-
fessionals leidt daarbij tot 'inequality of arms', hetgeen in strijd moet worden
geacht met art. 6 EVRM.25 Op het terrein van het krankzinnigenrecht blijkt
dit artikel 6 EVRM ree(is langere tijd een belangrijke rol te spelen.26 In het
familieprocesrecht 7 en in procedures voor de kinderrechter blijkt voor de
artikelen 5 en 6 EVRM pas de laatste jaren een rol van betekenis te zijn
weggelegd, nadat eerder - in 1980 - de art. 8, 12 en 14 waren 'ontdekt'.28
Naar mijn mening zal het kontakt met collega-rechters van andere kamers in
het gerecht kunnen voorkomen, dat de gespecialiseerde rechter zich al te zeer
isoleert van de reguliere rechtspraak. Tevens zal diens functioneren door hen

and narrowness. There is also the danger that a diet of cases concerning only
family breakdown could become too monotonous, emotionally wearing, and may in
turn blunt the sensitivity, patience, and other attributes of a family court judge
which are so crucial in influencing the character of the court. R

25.   Vergelijk A.W.M. Willems tijdens de hoorzitting van de subcommissie Kinder-
bescherming, rapport Rechtzetten, TK 1990-1991, nrs. 1-2, p. 119.
Het begrip 'fair-hearing' is voor het burgerlijk proces zodanig omschreven, dat het
de garantie inhoudt "that everyone who is a party to civil proceedings shall have a
reasonable opportunity of presenting his case to the Court under conditions which
do not place him under a substantial disadvantage, vis a vis his opponent'. Zie
voor de jurisprudentie van het Europesc Hof onder andere de Delcourt<ase, Publ.
ECHR, Series A, vol. 11 (1970), p. 18

26.     Vergelijk J. de Boer, "De Hoge Raad in honderd jaar Krankzinnigenwet", NJB 1984,
p. 505-511 en van dezelf(le auteur *De Hoge Raad in het eerste jaar van het twee-
de centennium krankzinnigenwet", NJB 1986, p. 273-281 en  "De Hoge Raad en de
krankzinnigenwet III, NJB 1987, p.1213-1221. Zie ook het ovetzicht van de juris-
prudentie in de Kronieken van het Personen-, familie- en jeugdrecht over 1987 en

1988 (p. 56-63) en over 1989 en 1990 (p. 71 t/m 82)
27. Uiteraard zijn de mensenrechtelijke verdragen in de afgelopen periode ook van

grote bekkenis geweest voor het administratief, het burgerlijk en het strafprocesrecht.
28.         Vergelijk Von Brucken Fock, 1990, p. 67-101.
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getoetst kunnen worden.29 Daarnaast moet worden voorkomen, dat de kinder-
rechter 'als spin in het web van de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht'
een geur van vooringenomenheid rond zich heeft.30 Indien meerdere gespe-
cialiseerde familie- en jeugdrechters deel uitmaken van het gerecht, ontstaat
de mogelijkheid om ree(is bekende zaken door een collega-familierechter te
laten behandelen.
ad b/c. Het is algemeen bekend, dat de functie van kinderrechter of van lid
van de familiekamer binnen het korps der rechterlijke ambtenaren niet al te
populair is, soms zelfs als inferieur wordt gezien. Sommige familie- of kinder-
rechters hebben dan ook het gevoel miskend te worden door hun collega's.
Dat een kinderrechter vice-president kan worden, en zo enige carriBre binnen
de rechtbank kan maken, heeft dit probleem enigszins opgelost, maar een
echte oplossing voor het gevoel "minder" te zijn dan de rechters in de andere
kamers bood het niet.31 Naar mijn mening is het verkieslijker om de rech-
ters door de verschillende kamers in de rechtbank te laten rouleren. Gedacht
kan worden aan een periode van maximaal vijf jaar, welke slechts in zeer bij-
zondere gevallen voor een rechter op een bepaalde post eenmaal kan worden
verlengd. Uiteraard zal daarbij rekening gehouden moeten worden met de per-
soonlijke voorkeur en capaciteiten van de betrokken rechter. Zo is denkbaar
dat een rechter in de loop der jaren in de volgende kamers zitting heeft: de
enkel- en meervoudige kamer voor personen-, familie- en jeugdrechtspraak (de
familie-unit), de enkel- en meervoudige kamer voor strafrechtspraak en even-
tueel de enkelvoudige kamer voor huurrecht en arbeidsrecht. Een meer civiel-
rechtelijk ingesteld rechterlijk ambtenaar zal de enkel- en meervoudige han-
delskamer, de enkel- en meervoudige kamer voor administratieve zaken en
eventueel de enketvoudige kamer voor huurrecht en arbeidsrecht kunnen door-
lopen.32 Ik handhaaf hiermee dlls het bestaande onderscheid tussen de rechter
ad personam en de rechter ad rem (zie § 7.7), al dient mijns inziens de moge-
lijkheid te blijven bestaan dat ook een iudex ad rem op grond van persoon-

29. Verg. Quik-Schuijt, 1988, p. 299. Zie ook A.P. van der Linden en P. Vlaardinger-

brock, Enkcle aspecten van de civiele rechtspleging inzake jeugdigen, in: Met het
oog op het belang van het kind, Kluwer, 1988, p. 187 t/m 198.

30.   Vergelijk E.P. von Brucken Fock, Jeugdstrafrechtspleging en ondertoczichtstelling,
FJR 1988, p. 187-192: 'De kleine rechtbanken, waarin maar 66n kinderrechter werk-
zaam is, zullen alsdan de afdoening van jeugdstrafzaken in handen mocten geven
van de strafsector." en even verderop: 'Denkbaar is ook, dat de kinderrechter van
geval tot geval beslist of het verantwoord is dat hij ten aanzien van een ondertoe-

zichtgestelde jeugdige in het kader van de strafrechtspleging een bepaalde beslis-

sing neemt."(p. 191)
31. Het zgn. 'avancement sur place' is overigens weer afgeschaft.

32.    De kamer voor huurrecht en arbeidsrecht wordt hier dubbel genoemd, omdat de
rechtspraak op dit terrein zowel op het terrein van het personen- als zakenrecht
kan worden gerangschikt.
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lijke voorkeur en geschiktheid voor het lidmaatschap van de familie- en
jeugdkamer kan opteren.
Bij bovengenoemde 'stoelendans' behoeft er van een 'neerkijken' op bepaalde
(werkzaamheden van) collega's geen sprake te zijn, omdat alle rechters op een
gegeven moment in een voor hen minder 'aantrekkelijke kamer' zitting zullen
moeten nemen.
In dit kader wil ik overigens opmerken, dat ik het betreur dat het werk van
de familie-en jeugdrechter als 'soft' wordt gezien. Naar mijn mening is het
beslissen over bijvoorbeeld een adoptie tegen de wil van de biologische
ouders, een gezagstoewijzing na echtscheiding of een afwijzen van een om-
gangsregeling een dikwijls zwaardere, 'hardere', beslissing dan de toewijzing
van een grote som geld bij een civiele vordering. Dit betekent dat de familie-
en jeugdrechter in de regel onder grote druk zijn werk moet doen, omdat hij
niet alleen - diep in het gezinsleven ingrijpende - beslissingen moet nemen,
maar tevens omdat deze rechter veel persoonlijk kontakt met de justitiabelen
heeft en zich vaak ook persoonlijk moet inzetten om een beslissing ten uit-
voer gelegd te krijgen (denk aan het onderbrengen van een pupil in een
jeugdbeschermingsinstelling). In zoverre kan het ook goed zijn dat de familie-
en jeugdrechter na de hiervoor genoemde ambtstermijn van vijf jaar met een
collega-rechter van plaats verwisselt om aldaar weer eens met geheel andere
facetten van het rechterlijk werk bezig te zijn.
Tenslotte moet worden gewezen op het belang van het beheersen van ver-
schillende rechtsgebieden. Indien een rechter verschillende kamers doorloopt,
dan is hij gemakkelijker inzetbaar bij afwezigheid van een collega-rechter in
een andere kamer (zie § 7.7).

7.3. WAT BEHOORT TOT DE COMPETENTIE VAN DE FAMILIE-
KAMER?

De met de personens familie- en jeugdrechtspraak belaste rechter (familie-
kamer of unit familiezaken genoemd) dient, naast de competentie op grond
van Boek 1 BW eveneens te worden belast c.q. betrokken te worden bij
rechtsvragen met aanverwante problematiek.
Betreffende het personen-, familie- en jeugdrecht moet worden opgemerkt,
dat ik daartoe niet alleen reken al datgene dat in Boek 1 BW (inclusief de
geslachtsnaamwijziging en de huwelijksdispensatie) geregeld wordtn, maar
ook de huidige Krankzinnigenwet en de toekomstige (?) wet Bijzondere Op-
neming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Verder zou ook gedacht kun-
nen worden aan vertegenwoordigingskwesties op grond van de (nog in te
voeren) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en rechtsvragen

31 Dlls ook het in de toekomst tot Boek 1 BW behorende mentorschapsrecht (de ge-
plande titel 20 Boek 1 BW).
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inzake draagmoederschapskontrakten of kontrakten over kunstmatige bevruch-
tingstechnieken.
Over de vraag of ook de rechtspraak op het terrein van het erfrecht en hu-
welijksgoederenrecht thuishoort bij de familierechter, kan verschillend wor-
den gedacht. Zowel het erfrecht als het huwelijksgoederenrecht bevinden zich
op de scheidslijn van goederenrecht en familierecht. Velen zullen de aard van
deze problematiek duidelijk van vermogensrechtelijke aard achten en derhalve
de geschillen op dit rechtsterrein door een rechter ad rem (de handelskamer)
willen laten behandelen. Naar mijn mening valt er ook wel iets voor te zeg-
gen, dat de familiekamer in deze zaken competent geacht moet worden, omdat
het hier in de regel gaat om geschillen tussen (ex-) gezins- en familieleden.
Geschmen tussen erfgenamen komen in de regel voort uit familie- en gezins-
problemen en vergen om die reden een aparte aanpak. Datzelfde geldt uiter-
aard eveneens voor het huwelijksgoederenrecht.34 Ook hier leent de bijzon-
dere aard van de geschillen tussen de (ex-)partners zich mijns inziens uitste-
kend voor een behandeling door een gespecialiseerde rechter. 5 Voor wat
betreft de rechtspraak inzake het huwelijksgoederen- en erfrecht wil ik nog
het volgende opmerken: indien het een beslissing betreft, die de unus judex te
ingewikkeld, te principieel of te zwaarwegend acht, dient een verwijzing naar
de meervoudige kamer te volgen. Juist vanwege de hier optredende kombinatie
van zuiver vermogensrechtelijke met familie(rechtelijke) aspecten van het
geschil, zou ik de suggestie willen doen om in dat geval een zogenoemde
kamer-ad hoc in te stellen, bestaande uit drie rechters, waarvan twee gespe-
cialiseerd zijn in het verbintenissenrecht en 66n zijn dagelijkse werk in de
enkel- of meervoudige familiekamer uitoefent. De familie- en jeugdrechter zou
dan als voorzitter van deze ad hoc kamer kunnen fungeren. Zaken die door
een der units van de administratieve sector worden behandeld kunnen uiter-
aard ook een familierechtelijk component hebben. Consultatie door de admini-
stratieve rechter van zijn collega uit de familie-unit is dan natuurlijk ge-
wenst, maar denkbaar is ook dat de familierechter in zo'n geval -ad hoc- deel
uitmaakt van de meervoudige kamer voor administratieve zaken. Welke kamer
(unit) van de rechtbank en welke rechter belast zal worden met de behande-
ling van een zaak, dient naar mijn mening te worden bepaald door de voor de
behandeling van deze zaak specifiek vereiste deskundigheid van de rechter. De
zaken die binnen komen bij het gerecht van eerste aanleg dienen dus hierop
te worden "gezeefd".

34.     Anders Rood-de Boer, 1989, die in haar rede ter gelegenheid van haar afscheid van
de Katholieke Universitcit Brabant van mcning was, dat het huwelijksvermogens-
recht zowel theoretisch inhoudelijk, als ook naar uitgangspunten niet meer thuis-
hoort in cen tockomstig familierecht, p. 31.

35.    In landen als Australie, Japan en Nieuw Zecland heeft de family court eveneens
bevoegdheid op het terrein van het huwelijksvermogensrecht.
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7.4. JEUGDSTRAFRECHTSPRAAK

Leden van de familiekamer kunnen als enketvoudige kamer optreden bij straf-
zaken tegen jeugdigen. Bij gecompliceerde zaken of bij emstige delicten dient
de strafzaak tegen een jeugdige door de meervoudige strafkamer te worden
behandeld.
Hoewel het jeugdstrafrecht in het kader van dit onderzoek enigszins als 'een
vreemde eend in de bijt' kan worden gezien, kan ik niet om dit onderwerp
heen, omdat een nieuwe familie- en jeugdrechtspraak niet los kan worden
gezien van de strafrechtelijke competentie van die rechter. In het huidige
recht immers hebben zowel de kantonrechter als de kinderrechter een civiel-
rechtelijke tn een strafrechtelijke taak. De vraag, of bij een integratie c.q.
opheffing van de kantonrechter en kinderrechter de nieuwe familie- en jeugd-
rechter een taak heeft op het terrein van het straf(proces)recht en zo ja, ten
aanzien van welke delicten, kan hier dan ook niet onbeantwoord blijven.
Afgezien van een voor jeugdigen geldend afwijkend straf(proces)recht, wor-
den in het Wetboek van Strafrecht meerdere misdrijven en overtredingen
genoemd die raakvlakken vertonen met het familierecht. Te denken valt onder
andere aan:
- misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236 t/m 238 Sr);
- misdrijven tegen de zeden, bijv. incest (art. 242 t/m 253 SO;
- misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (in het bijzonder art. 279 t/m

281 SO;
- misdrijven tegen het leven van het (on)geboren kind gericht (art. 290

t/m 293 SO;
-    delicten door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de uitoefening

van zijn functie begaan (art. 236, 361 t/m 363, 366, 379 en 465 t/m
468 SO;

- overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448 en 449 Sr).
Het lijkt mij echter niet gewenst om de competentie van de huidige jeugd-
strafrechter uit te breiden met bovengenoemde delicten en wel om de volgen-
de redenen:
-    op de strafrechtelijke competentie dienen naar mijn mening zo weinig

mogelijk uitzonderingen te worden gemaakt. Op dit moment is het al
een chaos van rechters, commissariaten36, tuchtcolleges, en dergelijke
met strafopleggende (zij het meestal gddn vrijheidsbenemende) taken.
Om aan deze reeks van rechterlijke organen de familie- en jeugdrechter
toe te voegen, lijkt mij te veel van het goede;

-     de hierbovengenoemde delicten hebben wel (gedeeltelijk) met het fami-
lierecht te maken, maar betreffen in de regel zelfstandige delicten. Dit
laat onverlet dat naast de strafrechter ook de familierechter konse-
kwenties trekt voor degene die een delikt heeft gepleegd, waarbij aan

36.           Zoals het commissariaat voor de media.
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660 der gezinsleden schade is berokkend (zo kan bij incest de straf-
rechter de dader een straf opleggen en de familierechter hem het gezag
ontnemen).

Een uitzondering zou ik willen maken voor het jeugdstrafrecht, omdat dit
strafrecht een (gedeeltelijk) pedagogische strekking heeft. De berechting van
jeugdigen dient naar mijn mening aan de jeugdrechter te worden overgelaten,
tenzij zich 66n der gevallen voordoet die genoemd zijn in art. 500 lid 2 Sv,
namelijk indien naar het aanvankelijk oordeel van de officier van justitie en
de familie-en jeugdrechter de behandeling van de strafzaak tegen de jeugdige
door de (meervoudige) stralkamer (dus niet de familiekamer) moet worden
behandeld, omdat:
-      hetzij in de zaak een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen dan wel

een zwaardere hoofdstraf dan vrijheidsstraf van zes maanden dient te
worden opgelegd;

- hetzij wegens de ingewikkeldheid der zaak behandeling door de straf-
kamer de voorkeur verdient;

-     hetzij de zaak, indien deze tevens 66n of meer verdachten betreft, die
ten tijde van het begaan van het strafbaar feit de leeftijd van achttien
jaren hebben bereikt, niet voor splitsing vatbaar is.

Het is dan gewenst, dat de familie/jeugdrechter bij de behandeling van de
strafzaak qualitate qua zitting heeft in de meervoudige strafkamer (vergelijk
het huidige art. 500e Sv). De vraag is relevant waar - bij opheffing van het
instituut kinderrechter als zodanig - deze jeugdrechter wordt ondergebracht.
Er valt veel voor te zeggen, om deze rechter decl te laten uitmaken van de
meervoudige strafkamer. In het bijzonder waar ook in het jeugdstraf(proces)-
recht sprake is van een juridiseringseffect, is het de vraag of de berechting
van jongeren nog wel moet worden toevertrouwd aan een familie/jeugdrechter
die meer gespecialiseerd is op het terrein van de menswetenschappen. Voor-
deel van deze keuze is, dat de specifiek met jeugdstrafzaken belaste rechter
goed kontakt heeft met zijn collega's in de strafkamer en zo mede op de
hoogte blijft van strafrechtelijke en kriminologische ontwikkelingen en bij
bepaalde beslissingen zijn oordeel kan toetsen aan dat van zijn vakbroeders.
Nadeel van deze keuze kan zijn, dat de jeugdrechter binnen een strafkamer
vrij geisoleerd kan komen te staan, omdat het jeugdstraf(proces)recht geken-
merkt wordt door een kombinatie van strafrechtelijke en pedagogische en
welzijnsaspekten. Indien dit laatste het geval zou zijn, wil ik er voor pleiten
om de jeugdstrafrechter onder te brengen bij de familie-unit. Opdat met beide
mogelijkheden ervaring kan worden opgedaan lijkt mij gewenst om in meer-
dere arrondissementen hiermee een proef te houden.
Waar de jeugdstrafrechter ook wordt ondergebracht, dubbelfuncties zullen in
ieder geval zoveel mogelijk moeten worden vermeden om iedere (schijn van)
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vooringenomenheid te voorkomen.37 Zo zal de jeugdrechter die reeds nauw
bij een civielrechtelijke zaak betrokken is (bijvoorbeeld omdat hij de jongere
onder toezicht heeft gesteld), de strafzaak tegen diezelfde jongere beter door
een collega-rechter van de familie- en jeugdkamer kunnen laten behandelen.
Verder zal ook de huidige wettelijke verstrengeling van strafrechtelijke func-
ties van de kinderrechter moeten worden weggenomen.38 Het in september
1989 aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel tot herziening van het
Jeugdstraf(proces)recht bevat dan ook naar mijn mening een helaas onvoldoen-
de regeling van de competentie van de jeugdstrafrechter, doordat diens dub-
belfunctie gehandhaafd blijft (vergelijk art. 492 j° art. 495 Wetsvoorstel,
waarbij de kinderrechter zowel rechter-commissaris als strafrechter is). Ik
acht het wenselijker om in art. 496 lid 1 Sv of in art. 495 Wetsvoorstel te
spreken van "een" in plaats van 'de" kinderrechter39 en daarnaast in het
Vierde Boek, Titel II van het Wetboek van Strafvordering een nieuwe bepaling
op te nemen, waarin art. 268 Sv van overeenkomstige toepassing wordt ver-
klaard. Daarmee wordt het mogelijk dat de ene jeugdrechter met het gerech-
telijk vooronderzoek belast is, waarna vervolgens een collega-rechter uit
dezelfde familie-unit de strafzaak tegen de jeugdige behandelt. Ik besef ove-
rigens wel, dat dit in de praktijk tot problemen kan leiden in met name klei-
nere gerechten. Indien bijvoorbeeld rechters regelmatig van kamer wisselen, is
het niet ondenkbeeldig, dat een ex-jeugdrechter als strafrechter een zaak
tegen een ex-pupil krijgt te behandelen. Vraag dient daarbij te zijn, of de
rechter in die hoedanigheid niet betrokken is geweest bij het nemen van
zodanige beslissingen in het onderzoek van de hoofdzaak dat diens onpartij-
digheid ter terechtzitting in eerste aanleg bij de behandeling van die hoofd-
zaak redelijkerwijs geacht kon worden daardoor in gevaar te zijn gebracht.40

37. Vergelijk HR 16 oktober 1990 (NJ 1991, 219, met noot van TIt.W. van Veen), waar-

bij de Hoge Raad besliste dat een zittingsrechter, die recds eerder als rechter-
commissaris bij de zaak betrokken was geen 'impartial tribunal' ex art. 6 lid 1
EVRM was.

38.    Zic noot 23 en § 2.4.1. Kritiek op de civiele- en strafrechtelijke dubbelfunctie van
de kinderrechter kwam onder andere van E.P. von Brucken Fock in FJR 1988,
p. 187-191.

39. Waarbij 'kinderrechter' vervangen zou moeten worden door de meer eigentijdse

naam 'jeugdrechter'.
40.         Vergelijk HR 26 februari 1991, RvdW 1991, 63.
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7.5. INTEGRATIEVANHETINSTITUUTKINDERRECHTERENDE
MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER

De personen-, familie- en jeugdrechter is lid van de meervoudige familie-
kamer.
Op dit moment wordt de enkelvoudige kamer voor de behandeling van kinde-
rzaken (de kinderrechter) gevormd en bezet op aanwijzing van de minister
van Justitie. 1 Naar mijn mening komt aan de bepaling van art. 58a RO geen
zelfstandige betekenis meer toe, omdat artikel 49 RO hierin reeds voorziet.
Naar mijn mening is immers de inrichting van de rechtbank in kamers een
zaak van de rechtbankvergadering de aanwijzing van leden van die kamers is
een zaak van het rechtbankpresidium.
De door mij voorgestelde personen-, familie- en jeugdrechter maakt als rech-
ter deel uit van de meervoudige familiekamer (of de 'familie-unit'), maar hij
zal als enkelvoudige kamer, als unus judex, zelfstandig over zaken kunnen
oordelen, indien deze zich lenen voor afhandeling door een enkelvoudige ka-
mer, waarbij hij zich uiteraard terzake grondig mag en kan laten voorlichten
door diverse instanties. Indien het een beslissing betreft die de unus judex te
ingewikkeld, te principieel of te zwaarwegend vindt, dient een verwijzing naar
de meervoudige kamer te volgen.42

Het hierbovengenoemde systeem heeft het voordeel, dat bij eenvoudige(r)
zaken de enketvoudige familiekamer een beslissing kan nemen, zoals ook nu
reeds gebeurt op grond van de artikelen 288a en 288b Rv. Betreft het gecom-
pliceerde zaken of kwesties die maatschappelijk gevoelig liggen (bijvoorbeeld
een verzoek van twee homofielen om gezamenlijk ouderlijk gezag over het
kind van een van hen of een verzoek van een incest-dader om omgang met
zijn (klein)kind) dan is het mijns inziens gewenst om de zaak naar de meer-
voudige kamer te verwijzen. Een dergelijke vorm van verwijzing kennen wij
reeds bij het jeugdstraf(proces)recht in art. 500 lid 2 Sv. Dit betekent dat de
rechters van de zogenoemde "familie-unit" bij toerbeurt als intake-rechter de
binnengekomen zaken zullen moeten beoordelen, waarbij in de eerste plaats
gekeken wordt of het verzoek/de vordering ontvankelijk is en indien deze
vraag positief beantwoordt is, zal bezien moeten worden of de zaak door de
unus iudex of door een meervoudige kamer behandeld moet worden.
Het huidige instituut kinderrechter kan in deze opzet vervallen, omdat dit
een onderdeel vormt van de werkzaamheden van de familie- en jeugdkamer,
hetgeen mogelijk wordt indien de leidinggevende taak van de kinderrechter op
het terrein van de ondertoezichtstelling komt te vervallen. Dit voorkomt ook

41. Artikel 58a lid 1 RO luidt: "Uit Edn lid bestaande (enkelvoudige) kamers voor de

behandeling van kinderzaken worden door Onze Minister van Justitie gevormd en
bezet overcenkomstig door Ons te stellen regels."

42. Vergelijk het Advies inzake Unusrechtspraak van dc Staatscommissic Herziening

Rechterlijke Organisatie, april 1982.
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een al te geisoleerde positie van de kinderrechter. 3 De enkelvoudige kamer
voor jeugdzaken vormt dus een sub-specialisatie binnen de unit familiezaken.
Indien de familierechter een zaak verwijst naar de meervoudige kamer zal hij
uiteraard aan de behandeling van deze zaak door de meervoudige kamer van
de door hem of haar doorverwezen zaak mogen deelnemen. In het jeugdstraf-
(proces)recht wordt dit uitdrukketijk toegestaan (zelfs verplicht gesteld in art.
500  e  Sv).  Dit is anders, indien  de  zaak in hoger beroep wordt behandeld  en
de rechter de zaak in tweede instantie (bijvoorbeeld als raadsheer of raads-
heer-plaatsvervanger) zou moeten beoordelen. Hij zou hierdoor immers het
blazoen van vooringenomenheid te dragen kunnen krijgen. 4
In de beleidsvoomemens ten aanzien van de reorganisatie van de rechterlijke
macht is het standpunt gehuldigd, dat wanneer de enketvoudige kamer een
voor partijen onwelgevallige beslissing neemt, voor hen beroep dient open te
staan op de meervoudige kamer van het gerecht in eerste aanleg, waarmee de
huidige api)elmogelijkheid op het gerechtshof komt te vervallen. In de beleids-
notitie inzake de herziening van de rechterlijke organisatie blijft het Hof wel
bestaan, maar daar dient het alleen als appelinstantie voor beslissingen die de
meervoudige kamer in eerste aanleg genomen heeft; dit alles om te voorkomen
dat de gerechtshoven niet worden overstroomd door appellen in eenvoudige
zaken en om nog een aantal andere redenen/voordelen van een dergelijk ap-

45pelsysteem, zoals de volgende in de notitie genoemde punten:
er ontstaat een objectief en deugdelijk criterium in de zaken die in
eerste aanleg meervoudig behandeld moeten worden, omdat het verschil
tussen enketvoudig en meervoudige rechtspraak berust op de ingewik-
keldheid, de zwaarte of de principiele aard van de zaken;

-     bij de rechtbank kan hierdoor een belangrijk stuk collegiale rechtspraak
behouden blijven;

-     de unus-rechtspraak in hoger-beroep van civiele en strafzaken kan dan
vervallen;

-         het optrekken van de appelgrenzen wordt overbodig;
-     de eigenstandige positie van de alleensprekende rechter in eerste aanleg

krijgt aldus meer relief; en tenslotte

41 Zie voor de strafrechtelijke taken van de jeugdrechter bij § 7.4.

44.     Zie de 'de Cubber-case', EHRM 26 oktober 1984 Publ. ECHR, series A, vol. 86 en
M.LCC de Bruijn-Lockers in NJB 1986, pag. 569 c.v. Anders daarentegen de zaak
Hauschildt waarin het Europees Hof op 24 mei 1989 (NJ 1990, 62D uitdrukkelijk
overwoog, dat het cnkele feit dat een rechter, die deelneemt aan de berechting,
ook beslissingen heeft genomen in dezelfde zaak in de fax voorafgaand aan de
bcrechting, op zichzelf onvoldoende is om te moeten vrezen voor zijn onpartijdig-
hcid. Naar het oordeel van het Europecs Hof kunnen alken bijzondere omstandig-
heden in een concrect geval tot een andere gevolgtrekking leiden.

45. Vergelijk de p. 39 t/m 62 van het kabinetsstandpunt over het Eindrapport van de

Staatscommissie Herzicning Rechtcrlijke Organisatie (decl I).
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-     de grote trekkracht van de hoven op de ervaren en deskundige rechter-
lijke ambtenaren (bij zowel de zittende als staande magistratuur) neemt
af, waardoor er een verschuiving plaatsvindt in personeelsomvang ten
gunste van de rechtbanken. 6

Een (voor de overheid) belangrijk argument om het hoger beroep in het me-
rendeel van de zaken aan de rechtbanken op te dragen zijn de besparende
elementen die hiervan verwacht worden, daar "de druk op de kosten van de
rechtspleging naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst zullen blijven

.47toenemen .   Naar mijn mening is de mogelijkheid om bij een hogere rechter
in beroep te kunnen gaan een "groot goed", dat behouden dient te blijven,
althans een beginsel dat niet zonder slag of stoot mag worden prijs gegeven.
Toetsing door een hogere rechter van de in eerste instantie gegeven besliss-
ing biedt mijns inziens de volgende voordelen:
1°   door de mogelijkheid van beroep op een hogere rechter wordt iedere

zweem van partijdigheid van de rechter(s) weggenomen;
2°   door de mogelijkheid van hoger beroep bij de gerechtshoven te con-

centreren, wordt de eenheid van rechtspraak bevorderd. Immers, in de
huidige constellatie zijn er 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven. Deze
gerechtshoven bestrijken in de regel 3 (Hof Leeuwarden) of 4 (de
overige hoven) arrondissementen. Een hof kan dus de eenheid van
rechtspraak in het ressort bewaken. 8

46.    Mulder acht de discussie tussen adviscurs en minister inzake de appelinstanties te
haastig gevocrd, NJB 1989, p. 1077. Vergelijk ook dc op 28 oktober voor de Kring
van kantonrechters gehouden voordracht van GJ. van Dinter, secretaris-genemal
van het ministeric van Justitie (opgenomen in Trema, 1988, p. 354 t/m 366) over
de organisatie van het geintegreerde gerecht. Zie verder Vrakking (1990, p. 354
t/m 359) met de in zijn bijdrage opgenomen organogrammen van de rechterlijke
macht en het ondersteunend apparaat in het gerecht in eerste aanleg.

47. Kabinetsstandpunt, p. 51.

48.      De vice-president van de Rb Amsterdam, Van Breda, is daarentegen voorstander van

een integratie van alle feitelijke instanties tot 66n gerecht, het hof nieuwe stijl.
lien dergelijke opbouw van de rcchterlijke organisatie bestaat ook op de Neder-
landse Antillen (NJB 1989, p. 1083 ev.). Annique Boer plaatst vraagtekens bij de
door de minister voorgestelde integratie cn het voorgestelde appelrecht. Zij vraagt
zich af of dc justitiabele nog wei zal kunnen begrijpen dat binnen eenzelfde rech-
tcrlijke instantic verschillend over zijn recht kan worden gedacht. Bovendien zullen
twee verschillende instanties in hoger beroep over soortgelijke zaken oordelen.

Verder wenst zij de kantonrechter te behouden als klein geschillenrechter en spe-
cialist op bepaalde rechtsterreinen (NJB 1989, p. 108). Uiterst kritisch ten opzichte
van een intern appeI zijn ook A. Hammerstein (Themis, 1989, p. 285 en 287) en
IE.B. van Julsingha (Trema, 1989, p. 301-304). Beiden wijzen crop, dat te ondoor-
dacht wordt gekozen voor het nieuwe dogma van intern appel. Bovendien memorcert
de laatste auteur nog cens, dat de hofpresidenten in cen nota aan de minister er
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Overigens heeft de minister van Justitie, Hirsch Ballin, nog geen beslissing
genomen inzake het intern appel. Zo wordt gestudeerd op de vraag of over-
name van bepaalde kenmerken van het zogenoemde 'Antilliaanse model' navol-
ging verdient.49

7.6. PERSONEN-, FAMILIE- EN JEUGDRECHTSPRAAK EN
SPECIALISATIE

De familie- en jeugdrechter is een gespecialiseerde rechter.
In het voorgaande kwam reeds kort ter sprake, dat ik ervan uit ga, dat de
familie- en jeugdrechtspraak een specialisatie is. Indien de competentie op het
terrein van het familie- en jeugdrecht aan het gerecht van eerste aanleg
wordt toebedeeld, dan zal dit gerecht - naast andere kamers - hiertoe over
een gespecialiseerde kamer moeten beschikken, de familie-unit, waarvan de
leden zowel als enkelvoudige als meervoudige familie- en jeugdkamer kunnen
optreden. Bovendien zullen alle binnenkomende zaken goed 'gefilterd' moeten
worden, opdat de verdeling van zaken zodanig plaats vindt, dat de 'juiste
zaak bij de juiste rechter' terechtkomt. Hoewel ik hiervoor reeds aangaf, dat
het instituut kinderrechter als zodanig kan worden opgeheven, beoog ik daar-
mee niet het verdwijnen van de gespecialiseerde jeugdrechter.
Doek konstateert in zijn proefschrift met betrekking tot het vijftigiarig be-
staan van de ondertoezichtstelling, dat de tweede vijfentwintig jaar mede
gekenmerkt worden door het streven om de kinderrechter ook werkelijk te
maken tot een gespecialiseerde rechter binnen de rechterlijke macht.50 Door
Overwater in 1946 en door de Sectie Kinderrechtspraak in 1949 werd kritiek
uitgeoefend op de opleiding en rechtspositie van de kinderrechter.51 De in
1952 in werking getreden Wet, houdende regelen tot bevordering van grotere
specialisering van de kinderrechter 2 bracht hierin nauwelijks enige verbete-
ring. In 1963 werden de problemen inzake het kinderrechtersambt door de
Sectie Kinderrechtspraak onder de aandacht van de minister van Justitie ge-
bracht, hetgeen resulteerde in de instelling op 10 juni 1964 van de commissie
'Kinderrechtspraak', onder voorzitterschap van prof.mr. Ch-I. Ensched6. Deze
commissie kwam in 1968 met een rapport, dat een aantal aanbevelingen be-
vatte om de selektie, opleiding, specialisatie en positie van de kinderrechter
te verbeteren. Voor wat betreft de specialisatie wordt opgemerkt, dat de
kinderrechter aan dezelfde eisen moet voldoen als elke andere rechter, waar-
bij ervaring op een breed terrein van de rechtspraak als de beste basis wordt

reeds op wezen, dat het intern appel een volstrekt vreemd element is in Europa.
49. Vergelijk Stcrt. 1991, 79, p. 17.

50.         Dock, 1972, p. 202.
51. Ibid, p. 203.

52. Wet van 16 augustus 1951, Stb. 385 (in werking getreden op 1 september 1952).
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beschouwd. Daarbij zal deze rechter ernstig tekort schieten als hij niet de-
voor dit werk zo broodnodige - sociale dynamiek en (geengageerde) belang-
stelling en kontakt- en gespreksvaardigheid kan opbrengen. Voorts moet hij
een ontwikkeld gevoel voor organisatorische verhoudingen en inzicht in het
functionele karakter van het leidinggeven bezitten en moet hij ook in staat
zijn om een vergadering te leiden. Deze kinderrechter moet worden gekozen
uit de juristen die de basisopleiding voor de rechtertijke macht hebben ge-
volgd en daarna hebben deelgenomen aan de voortgezette opleiding voor
kinderrechters, welke opleiding onder meer zal bestaan uit vakken als pedago-
gie, psychiatrie, sociologie, kennis van (de struktuur van) de kinderbescher-
ming, enz. 3 Tot konkrete resultaten heeft dit niet geleid. 4 Van Houten
konstateerde in een preadvies voor de NJV, dat de aanbevelingen van de
commissie Ensched6 en van diverse andere (door de minister van Justitie
ingestelde) commissies niet of nauwelijks tot konkrete verbeteringen in de
opleiding en specialisatie in het algemeen en evenmin tot verbetering van de

55positie van de gespecialiseerde rechter in het bijzonder hebben geleid.
De Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie heeft ervoor gepleit
om meer ruimte te scheppen voor specialisatie, omdat de rechter dan zijn
aandacht op een deel van het recht gericht kan houden, waardoor hij beter in

57staat zal zijn de ontwikkelingen op dat terrein te overzien» Van Julsingha
konstateert, dat vanaf eind 1980 de ontwikkelingen gunstig zijn geweest voor
een verdere voortgang van de specialisatie. Hij noemt, naast een aantal uit-
eenlopende ontwikkelingen, ook de specialisatie binnen de advocatuur als 66n
van de elementen, waarom een specialisatie van de rechter voor de hand zou

58liggen. Van Julsingha noemt de voor- en nadelen van specialisatie , mede in
het licht van de naderende integratie.59

Nadelen zijn:
-        specialisatie leidt tot eenzijdigheid;

deskundigheid brengt een zekere vernauwing van gezichtskring mee en
daarmee een groot gevaar voor ongewilde partijdigheid;

-     van de rechter wordt primair verlangd dat hij een bredere kijk heeft en
met het recht kan omspringen;

- specialisme leidt op den duur tot verminderde inzetbaarheid, er treedt
een verkokering op en de organisatie wordt te weinig flexibel.

51 Rapport van de commi&sic Kinderrechtspraak, 1968, p. 3945.

54.         Doek, 1972, p. 207.
55. Van Houten, 1970, p. 35 t/m 40.

56. Tussentijds Rapport, 1978.

51 Van Julsingha, 1989a, p. 137.

58. Welke voor- en nadelen ook reeds door andere auteurs (Beekhuis, Drabbe, Schuyt)

werden genoemd.
59. Een soortgelijk overzicht van voor- en nadelen van specialisatic wed recds in 1963

door Drabbe (p. 113 ev. ) gegeven.
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Als voordelen noemt hij:
-         all round rechter is een fictie;
- specialisatie leidt tot grotere kennis en ervaring, efficiency en arbeids-

besparing;
- specialisatie bevordert wetenschappelijke ontwikkeling;
- deskundigheid leidt tot betere uniformiteit;
- deskundigheid voorkomt afvloeiing van zaken naar arbitrage;
-     sluit meer aan bij ontwikkeling in de balie en in de samenleving in het

algemeen.60

Op grond van een afweging van de voor- en nadelen van specialisatie komt
Van Julsingha tot de konklusie, dat rechters zoveel mogelijk telkens 3 jaar
exclusief in een van de twee grote rechtsgebieden61 werkzaam kunnen zijn
en daarnaast in specialistische gebieden, waarvoor dan weer wel een minimum-
grootte van het college vereist is. In het bijzonder de driedeling die hij
maakt in verschillende categorieen rechters (generalisten, specialisten en
semi-specialisten) is interessant. Generalisten zijn rechters die bereid en in
staat zijn om min of meer alternerend om de J A 4 jaar in 66n van de twee
grote rechtsgebieden werkzaam te zijn. Specialisten zijn die rechters die een
wisseling van sectie per s6 niet (meer) wensen en daarvoor ook een goede
reden hebben, of die een zeer bijzondere geschiktheid voor een bepaaide
sectie bezitten danwel voor een andere sectie, dan waarin zij werkzaam zijn,
minder geschikt zijn. De categorie van semi-specialisten tenslotte wordt ge-
vormd door diegenen die weliswaar een voorkeur hebben voor een bepaalde
sectie, maar ook wel bereid en in staat zijn om voor niet al te lange tijd in
een andere sectie werkzaam te zijn.62 Hij bepleit verder de bevordering van
sub-specialisaties binnen het college als incidenteel of part time werkgebied.
Vieugels bepleit een verdere professionalisering van de organisatie en werk-
wijze van de rechterlijke macht, onder andere door het stimuleren van specia-
lisaties, bijvoorbeeld door een betere honorering van specialisten. Superspecia-
listen zouden volgens Vleugels deel moeten kunnen uitmaken van meerdere
colleges. 3
Voor wat betreft de specialisatie van de rechter die werkzaam is in de fami-
lie-unit, lijkt het mij gewenst, dat deze eerst meerdere kamers van de recht-
bank heeft doorlopen (tenzij direkt al duidelijk is dat hij of zij niet bereid of
in staat is om in een bepaalde unit te werken) alvorens een keuze wordt
gemaakt voor de specialisatie van familierechter. Daarbij zal hij in de gele-
genheid moeten worden gesteld om zowel als rechter in de meervoudige kamer
als in de enketvoudige kamer ervaring en scholing op te doen. Op deze wijze

60. Van Julsingha, 19893, p. 139 en 140.
61. Als grote indeling van dic rechtsgebieden noemt Van Julsingha: civietrecht, straf-

recht, sociaal verzekeringsrecht, Arob-recht en belastingrecht.
61 Van Julsingha, 1989a, p. 142.

63.         Vleugets, 1990, p. 3 t/m 14.
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wordt in ieder geval bereikt, dat de rechter een gefundeerde keuze kan doen
en dat ook

het residium van
de rechtbank weet, waar de capaciteiten van die

rechter liggen. Een ander voordeel is, dat de familierechter een collega in
een andere kamer kan vervangen of na een aantal jaren kan overstappen naar
een andere kamer. De specialisatie van de familierechter zal plaats vinden
door het opdoen van praktijkervaring en door specifieke scholing. 5 Zo zal
de rechter in de familie-unit - meer dan andere rechters - over sociale vaar-
digheden, over enig psychologisch, pedagogisch en sociologisch inzicht dienen
te beschikken en zal hij ook enige kennis van de specifieke jeugdbescherming
moeten hebben. Het in 1968 door de commissie Enscheda voorgestelde 'vak-
kenpakket' voor de basisopleiding en voortgezette scholing tot kinderrechter
(zie § 2.4.2) biedt mijns inziens daarbij goede uitgangspunten. Wel zal duide-
lijk moeten zijn, dat deze scholing niet opleidt tot 'super-hulpverleners' en
evenmin de inschaketing of raadpleging door de rechter van gedragsdeskun-
digen of andere specialisten overbodig maakt.
Met Quik-Schuijt 6 ben ik van mening dat slechts indien aan de drie voor-
waarden (specifieke kennis, communicatieve vaardigheden en ervaring) is vol-
daan een goede taakuitoefening door de kinderrechter (naar mijn mening kan
beter gesproken worden van familie- en jeugdrechter) mogelijk is.67 Uiteraard
dient deze gespecialiseerde rechter over juridische vaardigheden te beschik-
ken. 8 Ik deel dan ook de mening van Enschedd, waar hij in een vergadering
van de Nederlandse Juristen-Vereniging opmerkte:

"De behoefte aan specialisatie bestaat niet in een juridisch-technisch
juist hanteren van het normatieve rechtssysteem, maar is gericht op
vormgeving van de toekomst door een gepast gebruik van de door de
wetgever beschikbaar gestelde beleidsgereedschappen. Specialisatie is
nodig met betrekking tot de hantering van vage normen.•69

Juist in het personen-, familie- en jeugdrecht met een groot aantal vage
normen ('het belang van het kind', 'bedreiging met zedelijke en lichamelijke
ondergand, 'de persoonlijkheid van de dader', enz) vraagt mijns inziens de
invulling van deze "open-eind-normen" een grote mate van deskundigheid.
Immers, de beslissing van de rechter of aan bepaalde wettelijke kriteria is
voldaan, geeft hem een grote vrijheid en legt op hem een grote verantwoor-
delijkheid. Een ingreep in het ouderlijk gezag, afwijzing van een omgangs-
regeling het toewijzen van een kind aan een der ouders, de gedwongen uit-

64.           Vergelijk Vrakking, 1990, p. 354 t/m 359.

65.        Vleugels, 1990, p. 10.
66.        Quik-Schuijt, 1989, 295.
67. Zie Van Teeffelen, 1989, p. 35 t/m 50.

68.    Vergetijk de bijdragen van JJ. Brinkhof en LE van der Weij over Sclectie en
opleiding leden rechterlijke macht, Trema 1988, p. 115 t/m 119.

69.          Handelingen der Nedcrlandschc Juristen-Vereniging, tweede zitting, 1970, p. 64.
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huisplaatsing van een kind of de gedwongen opname van een psychiatrisch
patiBnt zijn grote inbreuken in de rechten van de betrokkenen.
Tenslotte moet worden opgemerkt, dat ik het gewenst acht, dat de rechter
voor een periode van vijf jaar in de familie-unit wordt aangesteld, opdat deze
periode ruim genoeg is om ervaring op te doen. Deze periode kan aansluitend
op de vorige termijn eenmaal met ten hoogste vijf jaar worden verlengd.
Hiermee wordt voorkomen dat een zekere 'beroepsblindheid' ontstaat en dat
de rechter zich al te zeer identificeert met de doelgroep, hoewel dit laatste al
enigszins voorkomen wordt door de kinderrechter niet meer met de leiding
van de ondertoezichtstelling te belasten.

7.7. HET ONDERSCHEID IN RECHTSPRAAK AD REM EN AD
PERSONAM

Het onderscheid in rechtspraak ad rem en rechtspraak ad personam moet
worden gehandhaafd.
Het onderscheid dat in de literatuur gemaakt wordt in de beide soorten
rechtspraak gaat uit van een gespecialiseerde rechterlijke macht, waarbij aan
de rechter op het terrein van het straf- en personen-, familie- en jeugdrecht
en de gewone civiele rechter andere bekwaamheden worden toegedicht. Voor-
standers van een op dit onderscheid te baseren structuurwijziging spreken bij
de rechter ad personam van een 'beleidsrechter' en bij een rechter ad rem
van een 'rechtsrechter'.70 Deze terminologie brengt ons echter niet veel ver-
der, omdat ook in de civiele rechtspraak beleidsbeslissingen genomen moeten
worden en in de rechtspraak ad personam ook van 'rechtsrechterlijke' beslis-
singen sprake kan zijn. Het onderscheid is in zoverre relevant, dat voor de
grove indeling van het gerecht in sectoren (strafkamer, familiekamer, han-
delskamer) kan worden uitgegaan van specifieke deskundigheid en geaardheid
van de rechter op deze onderscheiden terreinen. Anderzijds moeten wij beden-
ken, dat een zuivere scheiding niet bestaat, omdat zich rechtsvragen op het
scheidingsgebied van rechtspraak ad personam en rechtspraak ad rem afspelen.
Daarbij kan worden gedacht aan het alimentatierecht, het verkeersstrafrecht
en het economisch strafrecht, welke sterk zakelijke aspecten hebben.71 In de
praktijk blijkt, dat de rechters ad personam zich dikwijls achtergesteld voelen
op het terrein van carritremogelijkheden, maar zich tegelijkertijd prima thuis
voelen op hun werkterrein.
Van Houten noemt in zijn preadvies een groot aantal argumenten, waarom
aan de rechter ad personam speciale eisen van aanleg, belangstelling en oplei-
ding dienen te worden gesteld. In een reaktie op dit preadvies konstateert
Van Bemmelen duidelijke verschillen tussen beide soorten van rechtspraak. De

70. Rapport Wicrsma, 1972, p. 26.

71. Elders, Handelingen der NJV 1970, p. 65.
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rechtspraak 'in rem' handelt over de meer zakelijke, meestal financifile belan-
gen van mensen en met de beslissing 'in rem' neemt de zaak voor de rechter
in de meeste gevallen een einde. De rechtspraak 'in personam' (strafrechte-
lijke en familierechtelijke beslissingen) betreft de hoogst persoonlijke rechten,
belangen en verplichtingen van mensen en de vraag in hoeverre de overheid
in hun leven mag ingrijpen. Bovendien wordt de rechter die cen beslissing in
personam neemt, dikwijls gedwongen later opnieuw een oordeel uit te spreken
ten aanzien van dezelfde hoogst persoonlijke belangen, aldus Van Bemmelen.72
De commissie Wiersma maakt in haar rapport melding van het feit, dat door
een aantal personen en instellingen een zodanige struktuur en organisatie van
de rechterlijke macht wordt aanbevolen, dat afzonderlijke colleges zouden
worden belast "met wat men noemt rechtspraak ad personam (in het bijzonder
strafrecht, maar ook personen- en familierecht) en de rechtspraak ad rem (in
het bijzonder vermogensrecht)."73 Dit onderscheid werd door velen aange-
dragen vanuit het gevoelen, dat de rechter ad personam minder goede carrit-
remogelijkheden zou hebben dan zijn collega-rechter in de handelskamer.
Diverse voorstellen werden dan ook gedaan om te komen tot een duidelijker
afl)akening van de beide soorten rechtspraak, waarbij zelfs de suggestie werd
gedaan om "te onderzoeken of het, uitgaande van 66n Hoge Raad en een rem-
en een personamrechtspraak niet mogelijk zou zijn, onder de Hoge Raad twee
rechtertijke collegetypen te creBren, namelijk een zestal gerechten realiter en
een zestal gerechten personaliter.74 Naar mijn mening dienen beide soorten
rechtspraak binnen een gerecht te blijven, omdat het mogelijk moet zijn, dat
rechters verschillende kamers doorlopen, ervaring opdoen en kunnen inspring-
en bij langdurige afwezigheid van collega's.75 Bovendien kan het kontakt met
collega-rechters van andere disciplines positieve effekten hebben. Specialisatie
in welke soort rechtspraak dan ook dient te kunnen worden opgedaan in de
praktijk en door (bij-, her- of om-)scholing. Daarbij zullen van de rechter ad
personam andere kennis, vaardigheden en aanleg worden verlangd  dan van de
rechter ad rem. Ik deel dan ook de mening van Hammerstein-Schoonderwoerd,
waar zij opmerkt: "meer dan van de iudex ad rem wordt van de iudex ad
personam verwacht dat hij om kan gaan met mensen, begrip heeft van de
intermenselijke relaties, kennis heeft van alle mogelijke vormen van hulpver-
lening en op de hoogte is van belangrijke maatschappelijke verschuivingen.

•76

Mede door alle ontwikkelingen die zich op het terrein van het personen-,
familie- en jeugdrecht voordoen, gaat haar voorkeur derhalve uit naar een

72. Van Bemmelen, 1970, p. 670 en 671.
71 Rapport Wiersma, 1972, p. 26.

74. Ensched6, Rapport Wiersma, 1972, p. 94.

75. Vergelijk De Ruiter, 1970, p. 27 ev., die om andere redencn kicst voor specialisatie

binnen de gcografisch over het land verdeelde rechterlijke instanties met cen al-
gemene opdracht.

76. Hammerstein-Schoonderwoerd, 1991, p. 127.
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(gespecialiseerde) iudex ad personam, die belast wordt met het strafrecht,
personen-/familierecht en jeugdrecht.77
Hoewel ik voorstander ben van een onderscheid tussen de rechtspraak ad rem
en de rechtspraak ad personam, zal dit niet mogen leiden tot het oprichten
van 'waterdichte schotten' tussen beide vormen van rechtspraak. In het voor-
gaande heb ik reeds vermeld, niet te kiezen voor het oprichten van een apar-
te 'familierechtbank'. Datzelfde geldt eveneens voor een apart 'gerecht ad
personam' voor de straf- en familierechtspraak. Juist het kontakt binnen een
rechterlijke instelling tussen rechters van verschillende aard, opleiding en
discipline maakt het mogelijk, om van kamer (werksector) te veranderen en
voorkomt superspecialismes en eigenzinnigheid.

7.8. BEMIDDELING(SPOGINGEN) DOOR DE FAMILIE-
ENJEUGDRECHTER

Bemiddeling en (proces)begeleiding zijn taken van de professionele hulpverle-
ning. De familie- en jeugdrechter heeft uitsluitend een toetsende en beslissen-
de taak
In het voorgaande is reeds ingegaan op de plaats van de familie- en jeugd-
rechter binnen het gerecht van eerste aanleg. Daarbij is nog geen antwoord
gegeven op de vraag of deze gespecialiseerde rechter zich ook aktief mag c.q.
moet bezighouden met de bemiddeling in gezins- en relatiekonflikten. Met
andere woorden, is de kinderrechter konfliktbeslechter, bemiddelaar of hulp-
verlener? Voor ons onderwerp is van belang dat in de aanbevelingen van de
kinderrechters (zie § 6.5.2) niet gerept wordt over de conciliatie-taak van de
rechter zelf. Naar mijn mening dient de rechter te toetsen en te beslissen,
maar niet zelf te bemiddelen, ondanks de hiertoe thans bestaande mogelijkheid
welke art. 246 lid 2 Boek 1 BW biedt. Van dit artikel wordt echter nauwelijks
gebruik gemaakt. Opvoedingsgeschillen tussen de ouders worden meestal op
een andere manier "opgelost". In die gevallen waarin de rechter van mening
is, dat partijen gebaat zijn met een bemiddeling(spoging), dient hij partijen
door te verwijzen naar een daartoe geschikte instantie. 8 Zowel voor het
vragen om nadere informatie over (de gezinssituatie van) betrokkene(n) als
voor de verwijzing naar een hulpverleningsinstelling of zelfstandig gevestigde
hulpverlener, zal de rechter moeten beschikken over voldoende kennis van 'de
sociale kaart" van het arrondissement, alsmede over enig sociaal-psychologisch
inzicht. Zoals mijns inziens de hulpverlener geen halve rechter mag zijn, zo

77.        ibid, p. 129.
78.    Vergelijk Roos, 1982, 9 158-164, waar hij konstateert, dat de taak van de bemid-

delaar zal zijn er voor te zorgen, dat partijen hun belangen zodanig percipieren/-
herdefinieren dat cen tussenoplossing mogelijk wordt. Hij acht het plausibel, dat
leken vecl aktiever kunnen zijn bij bemiddeling dan bij rechtspraak (p. 162).
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dient de rechter geen halve hulpverlener te zijn.79 Beiden hebben bij gezins-
en interactieproblemen ieder een eigen, zelfstandige, taak. Dat wit niet zeggen
dat zij van elkanders diensten, taken en capaciteiten geen gebruik kunnen-
/mogen maken. Zoals de rechter partijen kan verwijzen naar een hulpverlener
c.q. hulpverleningsinstellingm, zo moet een hulpverlener die, nadat hij zijn
best heeft gedaan, geen heil meer ziet in een bemiddeling(spoging) en vreest
dat de belangen van de betrokken kinderen bij niet-ingrijpen ernstig worden
geschaad, de rechter kunnen vragen om een beslissing in het belang van het

i kind (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling). De rechter zal in zo'n geval
dienen te beoordelen of hulp in een juridisch kader noodzakelijk is. Daarbij
zal de rechter niet zelf op de stoel van de hulpverlener mogen gaan zitten.
Konkrete bemiddeling en procesbegeleiding behoren naar mijn mening tot de
specifieke deskundigheid van de hulpverlener. 'Knopen doorhakken' in moei-
lijke kwesties acht ik echter een zuiver rechterlijke bezigheid. 1
Hoewel de rechters Houben en Van Teeffelen82 zich duidelijk voorstander
tonen van een aktieve bemiddelende rol van de (familie- en jeugd)rechter,
blijkt uit hun bijdrage dat de bemiddelende taak van de rechter voornamelijk
samenhangt met de persoon en het engagement van de betrokken rechter.
Verwachten, laat staan eisen, dat iedere familie- en jeugdrechter deze bemid-
delende taak zal kunnen uitoefenen, is idealistisch en utopisch. Het procesma-
tig begeleden en bemiddelen is toch vooral een taak van de (professionele)
hulpverlening. Dit behoort mijns inziens ook zo te blijven. Het behoeft overi-
gens niet a1166n het persoonlijk engagement van de desbetreffende rechter te
zijn, wanneer hij zelf aan het bemiddelen is geslagen. Dit kan immers ook
gelegen zijn in het niet of onvoldoende aanwezig zijn van een adekwate hulp-
verlening ter plaatse, waardoor de rechter zich wel gedwongen kan voelen om
de hulpverlening zelf ter hand te nemen. Ideaal is dit naar mijn mening ech-
ter niet.

In het kader van de voorbereiding en uitvoering van zijn beslissing is de
rechter natuurlijk wel gebaat bij een goed funktionerende hulpverlening,
waarover hierna meer.

79.    Vergelijk de stellingen van mevrouw Koopman en van Van Teeffelen op de op 1
december 1989 gehouden studiedag met als onderwerp 'Het recht of het belang van
het kind: De stellingen zijn opgenomen in FJR 1989, 9, p. 210 en 211.

80.    Naar mijn mening kunnen partijen niet gedwongen worden om mee te werken aan
cen rechterlijke verwijzing naar een hulpverleningsinstelling voor bemiddeling of
advies. Pas wanncer door de nict-medcwerking van de ouders de zaak zodanig
escaleert of dreigt te escakron, dat de belangen van de daarbij betrokken kinderen
in gevaar komen, kan eventucel hulp in cen gedwongen kader (ondertoezichtstelling
of ontheffing) wor(len opgelegd.

81. Vergelijk ook Szwed, 1983, p. 185 en in het bijzonder p. 186-191.

82. Zic onder andere hun bijdragen in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.

225



7.9. DE BIJDRAGE VANLEKENAANDEFAMILIERECHTSPRAAK

De bijdrage van leken aan de personen-, familie- en jeugdrechtspraak dient
beperkt te blijven tot het geven van deskundig advies en/of bemiddeling. De
rechter heeft tot taak een beslissing te nemen op een verzoek of bij een
geschil tussen partijen.
Betreffende de deelname van leken aan de rechtspraa03 moet hier worden
genoemd het op 19 december 1990 aan de Tweede Kamer aangeboden wets-
voorstel 21 967 tot integratie van de raden van beroep en de ambtenarenge-
rechten in de arrondissementsrechtbanken. Hierin wordt gesproken van de
mogelijkheid dat door de minister van Justitie bij de arrondissementsrecht-
banken kan worden benoemd 'een door hem te bepalen aantal niet tot de
rechterlijke macht behorende leden: In de Memorie van Toelichting voegt de
minister daaraan overigens wel toe, dat nu aan de rechtspraak in sociale-
zekerheidszaken en de rechtspraak in ambtenarenzaken thans wordt deelgeno-
men door zogenoemde leken-leden hij van oordeel is, dat "mede in het pers-
pectief van de integratie, gerede aanleiding is, thans de deelneming door
leken-leden aan deze beide takken van de administratieve rechtspraak te
heroverwegen:84 Hieraan werd reeds uitvoering gegeven, daar de minister-
raad op 5 april 1991 akkoord is gegaan met een voorstel van de minister van
Justitie om de deelneming door leken-leden aan de rechtspraak in sociale-
zekerheidszaken en burgerlijke ambtenarenrechtspraak af te schaffen. 5
Ook in familierechtelijke kring wordt wel cells gewezen op het belang van
aan de kinderrechter of familierechter toe te voegen bijzitters, die deskundig
zijn op het gebied van de hulpverlening en de pedagogiek.86 In hoofdstuk 5
zagen wij, dat het in Japan gebruikelijk is, dat leken aan de familierecht-
spraak deelnemen.87 Over het algemeen kan worden opgemerkt, dat aan de

83.     Vergelijk het Eindrapport (decl ID, 1985, p. 20-23, waar na afweging van de voor-
en nadelen gesteld wordt: "Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de
staatscommissic dat de positie die de kken in de rechterlijke organisatie - in het
bijzonder bij de rechtspraak in cerste aanleg - innemen aan herziening toe is, in
die zin dat voor lekerechters slechts cen plaats moet worden ingeruimd als de
behocfte aan hun inbreng duidelijk is aangetoond.'

84.          Memoric van Toelichting, TK 1990-1991, 21 967, nr. 3, p. 13.
85.        Stcrt. 1991, 61
86.    Vergelijk Doek (1972, p. 267), die in zijn proefschrift voorstelt om aan net college

van drie rechters, dc familie- cn jeugdkamer van de rechtbank, een op het terrein
van de kinderbescherming deskundige niet-jurist toe te voegen.

87.     In Engeland zijn leken-leden toegevoegd aan de jeugdstrafrechter. Deze kken 'jus-
tices of the peace' hebben geen juridische opleiding genoten, maar bij aanstelling
krijgen zij cen basisopkiding. Zie de Magistrates Court Act 1980, section 1. Ver-
gelijk ook M. Fitzgerald en J. Muncie, System of Justice. An introduction to the
Criminal Justice System in England and Wales, 1983, Oxford, 1983, p. 80 ev., als-
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deelname van leken zowel voor- als nadelen verbonden zijn. 8 Als voordelen
van de deelname van leken/deskundigen in de (familie)rechtspraak worden wel
genoemd:
1.   De oplossing van veel familieproblemen vraagt meer dan alleen een

juridische bijdrage. Leken verbreden het spectrum waarbinnen de rech-
ters een beslissing nemen, door aan de juridische invalshoek elementen
als ervaring, sociaal-kulturele klasse en ethische aspekten toe te voe-
gen.

2. Leken-vertegenwoordiging binnen de rechtspraak kan helpen voorkomen
dat door rechtsgeleerde advocaten en rechters over de hoofden van de
rechtzoekende burgers heen gesproken en beslist wordt op een voor de
justitiabele soms onbegrijpelijke wijze.

3.   Het "twee weten meer dan 660"-beginsel. In de meeste gezinssituaties
kan voor problemen niet een eenduidige rechtvaardige oplossing worden

gevonden. Leken hebben vanuit hun achtergrond en specialisme dikwijls
een andere kijk op de zaak.

4.   Deelname van leken aan de rechtspraak is de enige realistische wijze
om te voorzien in de vertegenwoordiging van beide seksen.

5.    Deelname van leken aan de familierechtspraak benadrukt het publieke
belang bij een goed verloop van het familieproces, daar deze gehele
procedure achter gesloten deuren plaats vindt.

6. Wanneer leken zonder juridisch geschoold voorzitter aan de familie-
rechtspraak zouden kunnen deelnemen, levert dit een behoorlijke bespa-
ring op.89

Tegenover deze voordelen kunnen de volgende nadelen worden genoemd:
1. Leken hebben een zekere juridische scholing nodig (vergelijk Japan),

waardoor het juridisch element in de procedure toch weer kan gaan
overheersen.

2.    Het vinden en selecteren van geschikte kandidaten is een moeizaam en
kostbaar proces.

3.    De justitiabele wordt gekonfronteerd met een medeburger, die gerech-
tigd is kennis te nemen van en te oordelen over zeer persoonlijke ele-
menten van zijn privtleven.

4.    Wanneer twee leken en een voorzitter (de rechter) beslissingen mogen

nemen, dan moet worden voorzien in een procedure voor het geval de
rechter zich niet kan conformeren aan de beslissing van de beide leken.

medc & Card, Introduction to criminal law, London, 1984, 9 6 cv., en D. Barnard,
The criminal court in action, London, 1984, p. 85.

88.    Vergelijk voor de argumenten pro- en contra het lekenelement in de rechtspraak:

Roos, 1982, p. 37 cv.
89. Vergelijk Hoggett and Pearl, 1987, p. 636.
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5.   Deelname van leken aan de rechtspraak zal ertoe kunnen leiden, dat
deze vorm van rechtspraak als inferieur wordt beschouwd ten opzichte
van de rechtspraak door de rechter(s) en dat de zaken die (mede) door
leken kunnen worden behandeld van minder belang worden geacht.

6.       De deskundige krijgt een te grote macht doordat hij meebeslist.
Hoewel de hier genoemde voor- en nadelen van deelname van leken aan de
rechtspraak niet alle even steekhoudend geacht kunnen worden, ben ik van
mening dat leken niet in de familie- en jeugdrechtspraak thuis horen." Ik
zie de familierechtelijke procedure voor de rechter als een mogelijkheid om
partijen tot een bevredigende oplossing te brengen. In een op tegenspraak
gevoerde procedure zal de rechter kunnen proberen partijen op '66n lijn te
krijgen' en waar dat niet lukt, zal het de rechter zijn die uiteindelijk de
rechtsverhouding beslist. Maar ook in een rekestprocedure kan de rechter
voor het nemen van een goede beslissing gebaat zijn met goede voorlichting
en de juiste adviezen. Uiteindellk zal zijn beslissing zoveel mogelijk gedragen
moeten kunnen worden door partijen en in het belang van de aanwezige min-
derjarige kinderen moeten zijn. Daarvoor is het niet noodzakelijk, dat leken
delen in het nemen van de beslissing. De rechter zal derhalve de "knoop
moeten doorhakken., 91

Een andere vraag is echter of de rechter dan ook geen gebruik mag maken
van leken (dat wil zeggen: niet-rechters). De familie- en jeugdrechter dient
zich mijns inziens terdege op de zaak in kwestie voor te bereiden om een zo
adekwaat mogelijke beslissing te kunnen nemen. Bij deze voorbereiding is
evident, dat de rechter goede processtukken zal moeten ontvangen. Voor een
goede beslissing is verder essentieel dat de rechter over de juiste achter-
grondinformatie beschikt en dat hij relevante adviezen ontvangt. Naar mijn
mening kunnen leken dan ook niet gemist worden in de procedure zelf, name-
lijk in die gevallen waarbij de rechter voor het nemen van zijn beslissing niet
genoeg heeft aan het verzoekschrift, de dagvaarding of de mondelinge toe-
lichting van de (procureur van) partijen en een deskundig onderzoeksrapport
wenst. Zo is ook de praktijk in Nederland, waar in het bijzonder de raad voor
de kinderbescherming fungeert als onderzoeksinstantie op het terrein van het
familie- en jeugdrecht. Zo zal de rechter de raad voor de kinderbescherming
kunnen verzoeken om een gezinsonderzoek in te stellen en een advies uit te
brengen (vergelijk art. 902a Rv), maar ook andere instanties (Riagg-jeugdzorg,
medisch kleuterdagverblijf, een jeugdhulpverleningsinstelling, algemeen maat-
schappelijk werk, enz.) of zelfstandig werkzame psychologen en psychiaters
zullen de rechter van advies kunnen dienen, wanneer hij daarom vraagt. Ui-

90.   Roos komt in zijn proefschrift 'Lekenrechters" tot de konklusie, dat het kken-
clement weinig bijdraagt aan verbetering van de rechtspmak, al werd door veel
beroepsrechters de inzet en de aanwezigheid van kkenrechters wei gewaardecrd
(p. 191 en p. 125-130).

91. Vergelijk § 63.2.
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teraard is daarbij wel van groot belang, dat de rechter de juiste vraag aan de

juiste instelling weet te stellen. Het kennen van de sociale kaart (het aanbod

van hulpverleningsinstellingen in de regio) acht ik daarbij van groot belang.
Opgemerkt moet echter worden, dat de positie van de justitiabele daarbij wel
eens in het gedrang kan komen, met name wanneer deze geen verweer heeft
tegen deze informatie van deskundigen, waardoor geen 'equality of arms'
bestaat. Ik acht het derhalve voor de justitiabele een groot goed, dat hij de
rechter kan vragen om een contra-expertise. De rechter zal zo'n verzoek
onafhankelijk en onbevooroordeeld tegemoet moeten treden. Indien hij het
verzoek om een tegenonderzoek afwijst, zal hij dit in zijn beslissing moeten
motiveren. Wijst hij het verzoek tot contra-expertise toe, dan dient de rech-
ter tevens te bepalen door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De kosten
van zo'n onderzoek komen in het laatste geval voor rekening van de staat.
Mochten de verschillende deskundigen tot een verschillend advies komen, dan
zal het de rechter moeten zijn die de beslissing neemt, of zoals de Engelse
rechter Thorpe het bondig heeft samengevat: 'Different professionals within
the investigation and management of individual cases may reach different
conclusions as to where this difficult balance falls. In the end it is the judge
who must weigh such differences of opinion and decide. The judge holds the
ultimate balance."92

7.10. DE LEIDING VAN DE ONDERTOEZICHTSTELLING:
SCHEIDING VAN HULP EN RECHT?

De taak van de personen-, familie- en jeugdrechter op het terrein van de
jeugdbescherming dient een toetsende en beslissende te zijn. De huidige
ambtshalve bevoegdheid en de leidende taak van de kinderrechter bij de
ondertoezichtstelling dienen te worden vervangen door een toetsende en kon-
fliktbeslechtende taak
Nu in het voorgaande (in het bijzonder in hoofdstuk 2) is ingegaan op de
leidinggevende positie van de kinderrechter in het kader van de ondertoe-
zichtstelling en de kritiek op deze rechterlijke bemoeienis, dient nog antwoord
te worden gegeven op de vraag wat met diens specifieke competentie terzake
dient te gebeuren bij een herziene functie en taak van de familie- en jeugd-

rechter. In de in het jaar 1990 verschenen rapporten van de commissie
Vliegenthart ("Rechtzetten") en van staatssecretaris van Justitie Kosto ("Justi-
tiele jeugdbescherming: met recht in beweging') wordt uitgegaan van het
beginsel: de kinderrechter blijve rechter".93 Gekozen wordt voor een strikte

92. Justice Thorpe, 1990, p. 392.
91 Vergelijk het rapport van de commissie Kinderrechtspraak (commissic Enschedd), 's-

Gravenhage 1968, p. 14, zij het dat dit uitgangspunt niet konsekwent werd uitge-
werkt. De kinderrechter behield in dit rapport zijn leidinggevende positie.
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scheiding tussen het uitspreken van de ondertoezichtstelling en de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van deze jeugdbeschermingsmaatregel of
zoals de commissie Vliegenthart het in aanbeveling 8 verwoordde: 'Er wordt
een volledige scheiding aangebracht tussen de rechtspraak en de gezinsvoog-
dij:

Achtergrond van deze aanbeveling is de konstatering, dat de kombinatie van
leidinggevende en uitvoerende taken van de kinderrechter vragen oproept over
diens onpartijdigheid en onafhankelijkheid als rechtsprekende instantie. Boven-
dien wordt de verantwoordelijkheid voor de uithuisplaatsing van de OTS-pupil
onduidelijk geacht. Op de wijze waarop de commissie Vliegenthart haar voor-
stel uitwerkt, heb ik echter wel kritiek, omdat de taken, rechten en plichten
van kinderrechter enerzijds en gezincvooEdij-instelling anderzijds tot com-
petentieproblemen aanleiding kunnen geven.
Afgezien van het feit dat er uitstekende kinderrechters zijn, kan ik het dan
ook geheel eens zijn met de op de rapporten van van de commissies Gijsbers
en Vliegenthart gevolgde reaktie van staatssecretaris Kosto om een scheiding
tussen hulpverlening en rechtspraak aan te brengen, zij het dat Kosto daar-
mee slechts tegemoet kwam aan een reeds lang bestaande wens.95 Overigens
moet hierbij wel de kanttekening worden gemaakt, dat alvorens de gezins-
voogdij-instelling met deze extra taak wordt belast, deze instellingen hiertoe
dan eerst beter dienen te worden toegerust, zowel op het terrein van deskun-
digheid (meer verschillende disciplines) als wat het managament betreft.96
Verder zullen de bevoegdheden van de kinderrechter en de gezinsvoogdij-
instelling duidelijk van elkaar moeten worden afgebakend, mede in verband
met de kontrolerende taak van de (nieuw te volmen) Interdepartementale
Inspectie Jeugdhulpverlening.97 Tenslotte zal ook aandacht moeten worden
besteed aan de vraag hoe de rechtsingang tot de rechter wordt geregeld in-
dien de instelling belast is met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de gezinsvoogdij. Hoe is de rechtsbijstand (en vooral de financiering
daarvan) geregeld, nu van het voorgestelde model verwacht mag worden, dat
gezinsvoogdij-instelling en client vaker voor een beslissing naar de rechter
zutten moeten (konflikt over uithuisplaatsing, opheffing ondertoezichtstelling,
enz.). Daarbij zou een soortgelijke bepaling als art. 243 lid 4 Boek 1 BW
hiervoor een mogelijke oplossing kunnen bieden, bijvoorbeeld een nieuw lid 2
in art. 264: "Wanneer de instellingen voor gezinsvoogdij op grond van een

94.          Vlaardingerbroek, 1991, p. 55.
95. Zuyderhof, 1929, p. 25/26; Rapport van de commissic Lamers, 1949; Rood-de Boer,

1962, p. 122 cv.; Rapport van de commissic Wiarda, 1971, p. 176 cv.
96.          Vlaardingerbrock, 1991, p. 55 en 56.
97.    Anders Van Teeffelen, 1991, p. 101, die van mening is dat de rechterlijke kontrole

in het kader van de ondertoezichtstelling op essentiele punten dient te worden

gchandhaafd. Valt deze rechtertijke kontrok weg, dan verwordt zijns inziens de
gezinsvoogdij in wezen tot voogdij.
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bepaling van de titels 14 en 15 van dit Boek of op grond van de Wet op de
jeugdhulpverlening in rechte optreden, kunnen zij dit zonder procureur of
advocaat doen, behalve in gedingen die met een dagvaarding aanvangen: De
juridische discipline moet dan uiteraard wel binnen de stichting aanwezig zijn.
Daarnaast zal hierbij ook aandacht dienen te worden geschonken aan de pro-
cessuele bevoegdheid van minderjarigen. Juist in gevallen waar een konflikt
tussen ouder en kind of tussen kind en hulpverlener bestaat, dient een kind
terug te kunnen vallen op een rechterlijke beslissing. Datzelfde geldt ook
voor gevallen waarin een kind door de strijd tussen zijn ouders dreigt te
worden 'vermalen'. Daarbij zou gezocht kunnen worden naar een vorm van
(door de overheid betaalde!) rechtsbijstand voor de minderjarige, waarin een
onafhankelijk raadsman namens en voor de minderjarige optreedt om diens
belangen te vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld een counsel voor het kind
(vergelijk § 6.4).

7.11. TENSLOTTE

In het voorgaande is slechts ingegaan op de gevolgen voor de personen-,
familie- en jeudgrechtspraak van een (mogelijke) reorganisatie van de rechter-
lijke macht. Onbeantwoord zijn gebleven de vragen inzake een Europese fami-
lie- en jeugdrechtspraak, alsmede welke gevolgen de reorganisatie heeft voor
het burgerlijk en strafprocesrecht en de vraag of rechtsbijstand verplicht
moet zijn in de familierechtelijke procedure. Verder moet worden opgemerkt,
dat in deze studie geen antwoord is gegeven op de vraag of met het (te zij-
ner tijd) wegvallen van de kantonrechtspraak voor deze (thans nog tot de
competentie van de kantonrechter behorende) zaken een verplichte procureur-
stelling geldt. Over de vraag wat de konsekwenties van de reorganisatie zullen
zijn voor het procesrecht98 bestaat nog grote onduidelijkheid. Een enkeling
is van mening, dat eerst de reorganisatie gestalte moet krijgen, waarna ver-
volgens gewerkt kan worden aan verbeteringen van het procesrecht. Anderen
daarentegen menen dat eerst enkele procesrechtelijke regelingen moeten wor-
den getroffen. Wat hiervan ook zij, op termijn zal men naar mijn mening niet

98. Zie hierover Wesseling-van Gent, 1986, p. 1269 ev., haar dissertatie (1986a) en
1987, p. 56 cv. In 1988 hebben enkele medewerkers van het Ministeric van Justitie
op persoonlijke titcl cen notitic (een concept-wetsvoorstel?) inzake het familiepro-

cesrecht het licht docn zien, welke notitie is besproken op de op 9 december 1988
gchouden studiedag, welke werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van
Procesrecht en de Vercniging voor Familie- en Jeugdrecht (zic voor de inkidingen
op deze dag: FJR 1989, p. 50-59).
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kunnen ontkomen aan een integratie van het procesrecht99, welke afgestemd
zal moeten zijn op het nieuwe gerecht, al zal het nog heel wat voeten in de
aarde hebben voor het zover is.100 Er valt derhalve nog het nodige werk aan
onderzoek en wetgeving te verrichten.101

99.     Zic de Preadviezen van Brenninkmeijer, Van Wijmen en Blaauw over "Harmonisatie

van procesrecht bij integratie van rechtspraak", Handelingen Nederlandse Juristen-
Vercniging, W.EJ. 11eenk Willink, Zwolle, 1991.

100. Vergelijk de inkidingen van Ten Berg-Koolen, De particulierc burger en de inte-

gratie van kantongerechten cn rechtbanken (p. 85-91) en het verslag van de dis-
kussies van de hand van Bleichrodt (p. 93-97) en Van Dalsum (p. 117-120), opge-
nomen in: Herziening Rechterlijke Organisatie, 1990.

101. Na afsluiting van de tekst vcr'scheen de Memorie van Antwoord bij het wetsvoor-

stel tot Herziening van het afstammingsrecht (TK 1990-1991, 20 626, nr. 6). In de
bijlage bij deze nota over "De samenhang in de wetgeving op het gebied van het
personen- en familierecht" wordt opgcmerkt:
'De herziening van de rechterlijke organisatie heeft op zichzelf nauwelijks conse-

quentics voor het familicprocesrecht. Wei zouden wij cr op willen wijzen dat wij
voortaan bij de attributie van rechtsmacht alldin nog dc rechtbank als de bevocgde
rechterlijke instantie zullen aanwijzen. Er zal geen aanwijzing van de kantonrech-

ter als bevoegde rechter meer plaatsvinden. Overigens zullen volgens het huidige
artikel 429f, tweede lid, Rv. zaken die bij de arrondissementsrechtbank aanhangig

worden gemaakt, behandeld en balist worden door de enkelvoudigc learner. Ingevol-
ge het van overecnkomstige toepassing verklaarde tweede lid van art. 2883 Rv. kan
de cnketvoudige kamer cen zaak naar de meervoudige kamer verwijzen." (p. 66)
In het herziene Wetsroorstel wordt nog weer wei rechtsmacht toegekend aan de
kinderrechter (art. 209a Wv.).
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SAMENVATI'ING

Op het terrein van de familie- en jeugdrechtspraak in eerste aanleg zijn in
Nederland thans verschillende rechterlijke organen bevoegd, namelijk de kan-
tonrechter, de kinderrechter en de (familiekamer van de) rechtbank. Daarnaast
heeft ook de Koning/de Kroon enige competentie op het terrein van het fa-
milierecht. Een dergelijke competenteI«verd-eling maakt het voor de burger
volstrekt ondoorzichtig welke rechter terzake bevoegd is. Nu de regering
heeft gekozen voor integratie van kantongerecht, rechtbank en administratieve
rechtspraak, wordt in deze studie onderzocht wat de de konsekwenties van
deze keuze voor de familie- en jeugdrechtspraak kunnen zijn. Na een onder-
zoek naar de achtergronden van de familierechtelijke competentieverdeling
over de verschillende rechterlijke organen en een onderzoek naar de achter-

gronden van de integratiegedachte, is onderzocht welke rechter(s) in Belgit,
Japan, AustraliB en in Engeland met de familie- en jeugdrechtspraak is (zijn)
belast en welke modellen zich kunnen voordoen ten aanzien van de inhoud
van de wijze, waarop de familierechter in familie(rechtelijke)problemen zich-
zelf tracht op te stellen: verzoenend, bemiddelend en/of beslissend. Tenslotte
wordt een model gepresenteerd van een nieuwe familie- en jeugdrechtspraak.

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift gaat over de invoering van de kantonrechter
en de rechtbank, alsmede over de achtergronden van de competentieverdeling
op heL.ldrm.in_v-an het familie- en jeugdrecht. Daarbij is gekonstateerd, dat
de  tonrecbij de herziening van de wetgeving in 1838 is ingevoerd als
de Nederlandse pendant van de Franse vrederechter, de 'juge de paix', welke
vrederechter bij de annexatie door Frankrijk van de noordelijke landen werd
ingevoerd en ook na de verdrijving van de Fransen nog als zodanig tot 1838
heeft gefunctioneerd. Het instituut 'kantonrechter' zou moeten zijn een 'ge-
makkelijk toegankelijke rechterlijke instantie, waar men op eenvoudige wijze
zijn   recht kan halen'. De_rechkb k- blijkt een logische voortzetting   te   zijn
van de collegiale rechtspraak uit de oud-vaderlandse periode. In deze studie
blijkt, dat de familierechtelijke competentieverdeling tussen kantonrechter en
rechtbank min of meer willekeurig tot stand is gekomen. Na 1838 is de wet-
geving op het terrein van de familie- en jeugdrechtspraak diverse malen ge-

wijzigd, waarbij de taken van de kantonrechter en de rechtbank werden ge-
wijzigd en uitgebreid. Afgezien van een wetswijziging in 1874, waarbij een
aantal bevoegdheden van de rechtbank naar de kantonrechter werden over-
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geheveld, is opvallend dat bij de diverse wetswijzigingen (en voorstellen daar-
toe), nauwelijks aandacht lijkt te zijn besteed aan de vraag welke rechter het
beste met de familierechtspraak in eerste aanleg kon worden belast.
Zoals in hoofdstuk twee blijkt ligt dit anders bij de invoering van het insti-
tuut kinderrechter (in 1922), omdat daar wel een uitvoerige discussie is voor-
afgegaan over de vraag welke rechter met de ondertoezichtstelling diende te
worden belast. Daarbij werd gekozen voor een alleensprekend rechter, een
unus judex, die decl uitmaakt van de rechtbank, maar een eigen enkelvoudige
kamer vormt. De kinderrechter zou een alleensprekend rechter moeten zijn,
omdat men wenste dat tussen hem en zijn justitiabelen persoonlijk kontakt
zou kunnen bestaan, welk kontakt men niet aanwezig achtte bij de collegiale
rechtspraak in de meervoudige kamer. Daarbij werd de kinderrechter tevens
bevoegd op het terrein van het jeugdstrafrecht. De keuze voor de invoering
van het instituut kinderrechter betekende dus, dat daarmee een derde bevoeg-
de rechter in eerste aanleg op het terrein van het familie- en jeugdrecht
competent werd. De posities van de kinderrechter in het jeugdstraRproces)-
recht staan ter discussie en de regering blijkt voornemens hierin wijziging
aan te brengen. Verder is in de afgelopen jaren herhaaldelijk de competentie
van de kinderreclireroFlict-terrein van de ondertoezichtstelling bekritiseerd,
oiiidat hij naast de rechtsprekende taak ten aanzien van de maatregel van
ondertoezichtstelling tevens belast is met de leiding van de uitvoering van
deze maatregel. Mede onder druk van het parlement heeft de regering recen-
telijk het voornemen aangekondigd om wijziging aan te zullen brengen in de
competentie van de kinderrechter terzake de ondertoezichtstelling. Zo zullen
de rechtsprekende en de uitvoerende functies van de kinderrechter in geval
van ondertoezichtstelling worden gescheiden en zal de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de ondertoezichtskiling worden overgedragen aan de
gezinsvoogdij-instellingen. Door deze (voorgenomen) wijzigingen in de functies
van de kinderrechter is de vraag derhalve aktueel wat de positie van de kin-
derrechter in de familie- en jeugdrechtspraak dient te zijn.

In het derde hoofdstuk is ingegaan op de diverse door deskundigen, commis-
sies en door de regering gedane voorstellen om te komen tot een wijziging
van de rechterlijke organisatie. De eerste wijzigingsvoorstellen werden reeds
enkele jaren na invoering van de Wet op de Rechterlijke Organisatie van 1838
gedaan. Afgezien van verbeteringen in de doelmatigheid en doorzichtigheid van
de rechtspraak, blijken de nood kelijk geachte bezuinigingen op de rechter-
lijke organisatie ha Leitmotiv te zijn geweest. Opvallend is verder, dat in
alle reorganisatieplannen niet of nauwelijks specifieke aandacht is besteed aan
de vraag wat de gevolgen van een integratie van kantongerecht en rechtbank
zullen zijn voor de familie- en jeugdrechtspraak in eerste aanleg.

In hoofdstuk 4 wordt de familie- en jeugdrechtspraak in Belgie beschreven.
Het Belgische recht is interessant, omdat duidelijke overeenkomsten bestaan
tussen de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse en de Belgische recht-
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spraak. Beide landen waren tot 1830 nauw met elkaar verbonden en kenden
dezelfde rechterlijke organen. Sedert 1830 is het Belgische recht duidelijk
ge8nt op de Code Napoleon, terwijl het Nederlandse recht een mengeling
vormt van Romeins, oud-vaderlands en Frans recht. In Belgia is de recht-
spraak op het terrein van het familie- en jeugdrecht eveneens verdeeld over
verschillende rechterlijke instanties: de vrederechter, de rechtbank van eerste
aanleg en de Jeugdrechtbank. Sedert 1965 wordt door diverse deskundigen
gepleit voor de samenvoeging van deze over de verschillende rechterlijke
organen verdeelde competenties bij 66n gerecht: de 'Gezinsrechtbank' of 'Fa-
milierechtbank'. In zo'n gerecht zouden, volgens voorstanders, gezinsproblemen
door een gespecialiseerd rechter behandeld kunnen worden, waardoor het gezin
eenheid zou worden van bescherming en hulp.

Omdat de kennisname van de familierechtspraak in andere landen een belang-
rijk hulpmiddel kan zijn voor een nadere uitwerking van een reorganisatie
van de rechterlijke instanties die op dit terrein rechtsmacht hebben, is in
hoofdstuk 5 een beschrijving gegeven van de familierechtspraak in Japan,
AustraliB en Engeland. In de twee eerstgenoemde landen is - na de tweede
wereldoorlog - de familie- en jeugdrechtspraak door de oprichting van een
Family Court ingrijpend gewijzigd. De Japanse Family Court, die competent is
op zowel het terrein van het familie- en jeugdrecht (inclusief het jeugdstraf-
recht) als op het terrein van het huwelijksgoederen- en erfrecht, beschikt
over een groot aantal ondersteunende diensten en medewerkers, zoals Family
Court Probation Officers en een medische dienst. Daarnaast nemen ook leken
deel aan de rechtspraak. De procedure voor de Family Court Judge wordt
gekenmerkt door verschillende fasen. Zo is er een bemiddelingsfase, waarin
getracht wordt het konflikt op minnelijke wijze op te lossen. Indien overeen-
stemming tussen partijen wordt bereikt, worden eventuele afspraken tussen
partijen schriftelijk vastgelegd en aan de conciliation committee voorgelegd.
Dergelijke afspraken hebben dezelfde rechtskracht als een rechterlijk vonnis
of een rechterlijke beschikking. In AustraliE is men niet onverdeeld gelukkig
met het bestaan van de Family Courts. Kritiek bestaat hier op de ontoerei-
kende (financitle) middelen en de lage (maatschappelijke) status van de in
deze courts werkzame rechters. Aan verbetering van de image van deze Aus-
tralische Family Courts wordt gewerkt.
Bestudering van de Engelse rechtspraak is interessant, omdat dit land even-
eens worstelt met grote onoverzichtelijkheid en ingewikkeldheid van de rech-
terlijke organisatie. De invoering van de Children Act 1989 beoogt een sys-
teem van 'unified jurisdiction' op het terrein van het familie- en jeugdrecht,
welke als een tussenstap wordt gezien op de weg naar invoering van een
Family Court.

In het zesde hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen op het terrein van
de bemiddeling c.q. verzoening van partijen. Daarbij is vooral gekeken naar
de bemiddelingsvormen in de Verenigde Staten, in Engeland en in Nieuw-Zee-
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land. Daarna is de bemiddelingspraktijk in Nederland onder de loep genomen
en is aandacht besteed aan de poging van de Nederlandse wetgever om  een
gezinsraad in te voeren, welke gezinzraad tot taak zou krijgen om - in op-
dracht van de rechter - een verzoeningspoging te beproeven tussen partijen
die een echtscheidingsprocedure waren gestart. Deze wet is echter nimmer
ingevoerd. Hoewel in Nederland diverse vormen van echtscheidingsbemiddeling
- zij het op bescheiden schaal - bestaan, betreft het hier vooral een buiten
het gerecht plaatsvindende vorm van hulp aan scheidende of gescheiden part-
ners/ouders. Slechts enkele rechters houden zich in Nederland min of meer
expliciet bezig met de 'bemiddelende' benadering. In deze studie wordt de
stelling verdedigd, dat bemiddeling een zaak is van de hulpverlening en dat de
rechter dient te beslissen, indien het geschil tussen partijen niet (meer) door
bemiddeling kan worden opgelost.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een model geschetst voor een nieuwe familie-
en jeugdrechtspraak, waarbij uitgangspunt is, dat aan de ondoorzichtige com-
petentieverdeling op het terrein van het familie- en jeugdrechtspraak een
einde moet worden gemaakt. Daarbij zal de (familie-unit van de) arrondisse-
mentsrechtbank, het toekomstige gerecht van eerste aanleg, met alle recht-
spraak op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht moeten wor-
den belast. Behandeling door de familierechter als enkelvoudige kamer is re-
gel, tenzij reeds bij binnenkomst van de zaak blijkt dat behandeling door de
meervoudige kamer gewenst of noodzakelijk is. Uiteraard blijft de mogelijk-
heid van doorverwijzing naar de meervoudige familiekamer bestaan. In dit
hoofdstuk worden de volgende stellingen nader uitgewerkt:
1.     Het gerecht van eerste aanteg dient te worden belast met de personen-,

familie- en jeugdrechtspraak. De oprichting van een aparte familierecht-
bank, d.w.z. buiten het gerecht van eerste aanleg moet worden afgewe-
zen.

2.     De met de personen-, familie- en jeugdrechtspraak belaste rechter (fa-
miliekamer of unit familiezaken genoemd) dient, naast de competentie
op grond van Boek 1 BW, eveneens te worden belast c.q. betrokken te
worden bij rechtsvragen met aanverwante problematiek.

3.     Leden van de familiekamer kunnen als enkelvoudige kamer optreden bij
strafzaken tegen jeugdigen. Bij gecompliceerde zaken of bij ernstige
delicten dient de strafzaak tegen een jeugdige door de meervoudige
strafkamer te worden behandeld.

4.     De personen-, familie- en jeugdrechter is lid van de meervoudige fami-
liekamer.

5.        De personen-, familie- en jeugdrechter is een gespecialiseerde rechter.
6.   Het onderscheid in rechtspraak ad rem en rechtspraak ad personam

moet worden gehandhaafd.
7.     Bemiddeling en (proces)begeleiding zijn taken van de professionele hulp-

verlening. De personen-, familie- en jeugdrechter heeft uitsluitend een
toetsende en beslissende taak.
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8.    De bijdrage van leken aan de personen-, familie en jeugdrechtspraak
dient beperkt te blijven tot het geven van deskundig advies en/of be-
middeling. De rechter heeft tot taak een beslissing te nemen op een
verzoek of bij een geschil tussen partijen.

9.    De taak van de personen-, familie- en jeugdrechter op het terrein van
de jeugdbescherming dient een toetsende en beslissende te zijn. De
huidige ambtshalve bevoegdheid en de leidende taak van de kinderrech-
ter bij de ondertoezichtstelling dienen te worden vervangen door een
toetsende en konfliktbeslechtende taak.
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SUMMARY

Today, various judicial institutions are competent to administer justice in the
first instance in respect of family and juvenile law in The Netherlands, viz.
the subdistrict court, the juvenile court and the (family division of the) dis-
trict court. Additionally, the King/the Crown has some competence in the
field of family law. Such distribution of competence results in absolute lack
of clarity to the citizen as regards which court is competent in the case. Now
that the government has decided to integrate the subdistrict court, the dis-
trict court and the administration courts, this study investigates the possible
consequences of this decision for the administration of justice in respect of
family and juvenile law. First, the backgrounds of the distribution of com-
petence in the administration of justice in respect of family law among the
various judicial institutions and the backgrounds of the concept of integration
of these courts are investigated. Subsequently it is investigated which court(s)
in Belgium, Japan, Australia and England is (are) competent to administer

justice in cases of family and juvenile law and which models may arise in
respect of the attitude which the family court judge tries to adopt in cases

concerning family (law) problems: conciliatory, mediating and/or deciding.
Finally, a model of a new system of judicature in respect of family and juve-
nile law is presented.

Chapter 1 of this thesis looks into the introduction of the subdistrict and
the district court and into the backgrounds of the distribution of competence
in the field of family and juvenile law. It was found that the subdistrict
court judge was introduced by amendment of the legislation passed in 1838 as
the Dutch counterpart of the French Justice of the Peace, the 'juge de pabt,
which Justice of the Peace was introduced by France when the northern
countries were annexed and has functioned as such after the French were
expelled until 1838. The institution of the 'subdistrict court judge' should be
an 'easily accessible judicial institution where people can ask for justice to be
done in a simple manner'. The court appears to be a logical continuation of
the administration of justice by judicial tribunals in old Dutch law. In this
study it appears that the distribution of competence in respect of family law
between the subdistrict and the district court came about more or less ar-
bitrarily. After 1838 the legislation in respect of the administration of justice
in respect of family and juvenile law was amended several times, whereby the
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jurisdiction of the subdistrict and the district courts was changed and ex-
tended. Apart from an amending act passed in 1874, whereby certain powers
of the district court were transferred to the subdistrict court, a noticeable
aspect of the various amending acts (and of motions to that effect) is that
hardly any attention seems to have been paid to the question which would be
the most suitable judge to be charged with the administration of justice in
the first instance in respect of family law.

As explained in chapter 3 things were different when the institution of the
juvenile court was introduced (in 1922) as, contrary to the institution of the
family court, this was preceded by a lengthy discussion about the question
which court should be responsible for making family supervision orders. The
outcome was that it should be a single judge, an unus judex, who is part of
the court but constitutes his own division. The magistrate in the juvenile
court should be a single judge because it was deemed to be desirable that
there would be personal contact between him and the persons subject to his
jurisdiction, which contact was considered non-existent in case of administra-
tion of justice by a three-judges section. Furthermore, the magistrate in the
juvenile court was also declared competent in the field of administration of
juvenile criminal justice. The decision to introduce the institution of magi-
strate in the juvenile court meant that a third competent judge acquired
jurisdiction in the first instance in the field of administration of justice in
respect of family and juvenile law. The positions of the magistrate in the
juvenile court in respect of the law of juvenile criminal procedure are under
discussion and the government seems to have the intention to modify them.
Furthermore, the competence of the magistrate in the juvenile court with
regard to family supervision orders has been repeatedly criticized in the last
few years, because, besides his adjudicating duties in respect of making the
family supervision order, he is also responsible for supervising the execution
of this order. Under pressure exerted by parliament and other institutions
the government has recently announced its intention to modify the competen-
ce of the magistrate in the juvenile court in respect of supervision orders to
the effect that the adjudicating and the executive functions of the magistrate
in the juvenile court will be separated and the responsibility for the execu-
tion of the supervision order will be transferred to the family supervision
institutions. In view of these (intended) changes in the functions of the ma-
gistrate in the juvenile court, the question arises what the position of this
magistrate should be in the administration of justice in respect of family and
juvenile law.

In the third chapter the proposals submitted by experts, committees and the
government to effect changes in the organisation of the judicature are dis-
cussed. The first proposals for changes were already made a few years after
the adoption of the Organisation of the Judicature Act of 1838. Apart from
enhancing the efficiency and transparency of the administration of justice,
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the main reason appears to have been to economize on the costs of the or-
ganisation of the judicature, which was considered necessary. Another notice-

able aspect is that in all reorganisation plans no or hardly any specific atten-
tion has been paid to the question what the consequences will be of an in-
tegration of the subdistrict and district courts of justice for the administra-
tion of justice in the first instance in cases of family and juvenile law.

In chapter 4 the administration of justice in respect of family and juvenile
law in Belgium is described. Belgian law is interesting, because there are
distinct similarities between the genesis of the Dutch and that of the Belgian
system of judicature. Until 1830 there were close ties between both countries
and their judicial institutions were identical. Since 1830 Belgian law has evi-
dently been based on the Code Napoleon, while Dutch law is a mixture of
Roman, old Dutch and French law. As in The Netherlands, administration of
justice in Belgium in the field of family and juvenile law is distributed among
various judicial institutions: the justice of the peace, the court of first in-
stance and the Juvenile Court. Since 1965 several experts have advocated to
merge the fields of competence distributed among the various judicial institu-
tions into that of one court: the 'Family Court'. According to supporters of
such a merger, domestic problems could be adjudicated by a specialised judge,
so that the family could receive protection and aid from a single source.

Because being acquainted with the judicature in respect of family law in other
countries may be a great help in working out a reorganisation of the judicial
institutions who have jurisdiction in this field, the judicature in respect of
family law in Japan, Australia and England is described in chapter 5. In the
former two countries the administration of justice in respect of family and
juvenile law was drastically changed after the second world war by the intro-
duction of a Family Court. The Japanese Family Court, which is competent in
the fields of both family and juvenile law (including  the law of juvenile
criminal procedure) as well as in the fields of the law of matrimonial proper-
ty and the law of inheritance, has a great number of supporting services and
staff at its disposal, such as Family Court Probation Officers and a medical
service. Furthermore, lay persons also participate in the administration of
justice. The procedure before the Family Court Judge is characterized by
several phases. Thus, there is a mediation phase, in which it is attempted to
solve the conflict by amicable settlement. If settlement between the parties is
reached, agreements, if any, between parties are laid down in writing and
submitted to the Conciliation Committee. Such agreements have the same legal
force as a judicial verdict or a judicial order. In Australia one is not entirely
happy with the existence of the Family Courts. The insufficient (financial)
means and the low (social) status of the judges partaking in these courts are
criticized. Efforts are being made to enhance the image of the Australian
Family Courts.
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A study of the English judicature is interesting because this country, too, is
faced with a judicial organization that appears to be too complex and intri-
cate. The purpose of the introduction of the Children Act 1989 is to provide
a system of 'unified jurisdiction' in the field of family and juvenile law,
which is considered an intermediate step towards the introduction of a Family
Court.

Chapter 6 deals with developments in the field of mediation or conciliation
of parties. Forms of mediation in the United States, England and New Zealand
were studied in particular. Subsequently, a close look is taken at the media-
tion procedure in The Netherlands and the attempt of the Dutch legislative to
introduce a family council, which council would be charged with the task - at
the instruction of the judge - to try and achieve conciliation between parties
which had entered into divorce proceedings. However, an act to that effect
was never introduced. Various forms of mediation in divorce proceedings are
practised in The Netherlands - albeit on a limited scale - but this form of aid
to divorcing or divorced partners/parents is mainly given out of court. Only a
few judges in The Netherlands more or less adopt the attitude of a 'media-
ting' approach. This thesis defends the proposition that mediation is a matter
for institutions for social aid and that the judge should make a decision if
the dispute between parties cannot (any longer) be solved by means of media-
tion.

Finally, in chapter 7 a model of a new system of judicature in respect of
family and juvenile law is presented, based on the principle that the systemof judicial competence in the field of administration in cases of in cases of
family and juvenile law, which is far too intricate at the moment, should be
transformed into the simplest possible system. This means that the (family
division of) the district court, the future court of first instance, should be
responsible for the overall administration of justice in the field of personal,
family and juvenile law. The rule is that cases are dealt with by a singlejudge of the family division, unless it already appears when the case is recei-
ved that a procedure by a full court is advisable or necessary. Of course, it
remains possible to refer the case to the full court of the family division. In
this chapter the following propositions are worked out in detail:

1.    The court of first instance should be responsible for the administration
of justice in respect of personal, family and juvenile law. The creation
of a separate family court, separated from the court of first instance,
should be rejected.

2.    The judge responsible for the administration of justice in respect of
family and juvenile law (called the family chamber or family division)
should not only be competent on the basis of Book 1 of the Civil Code
but he should also be responsible for or involved in legal issues con-
cerning related problems.
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3.     A member of the family chamber may act as a single judge in criminal
cases against juvenile suspects. In the event of complicated cases or of
serious crimes the criminal case against a juvenile suspect should be
dealt with by the full criminal court.

4.    The judge of cases in respect of personal, family and juvenile law is a
member of the family chamber.

5.    The judge of cases in respect of personal, family and juvenile law is a
specialised judge.

6.     The distinction between administration of justice ad rem and admini-
stration of justice ad personam should be retained.

7.     Mediation and assistance during the proceedings are tasks for professio-
nal institutions for social aid. The duty of the judge in cases in respect
of personal, family and juvenile law is exclusively a verifying and deci-
ding one.

8.       The contribution made by lay persons in the administration of justice in
cases of personal, family and juvenile law should be restricted to pro-
viding expert advice and/or mediation. It is the duty of the judge to
take a decision at the request of or in case of a dispute between par-
ties.

9.     The judge in cases in respect of personal, family and juvenile law with
regard to juvenile protection should have verifying and deciding duties.
The present competence ex officio of the judge in the juvenile court
and his supervisory duty in case of a supervision order should be sub-
stituted by a conflict settling duty.
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