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Inleiding 

De Commissie verzoekschriften heeft in totaal ongeveer 20 verzoekschriften ontvangen in 

verband met zaken waarin kinderen onder overheidstoezicht worden gesteld in Engeland en 

Wales en vervolgens ter adoptie worden geplaatst zonder de toestemming van de biologische 

ouders, zogenaamde adopties zonder toestemming of gedwongen adopties. In het Engels 

recht is vastgesteld dat de rechtbank niet kan afzien van de toestemming van een van de 

ouders of voogden van het kind om het kind ter adoptie te plaatsen of een adoptiebeschikking 

te geven ten aanzien van het kind, tenzij ten genoegen van de rechtbank is aangetoond dat [...] 

b) het welzijn van het kind vereist dat van de toestemming wordt afgezien1. Volgens de Britse 

autoriteiten wordt van de toestemming afgezien "in het belang van het kind", maar er moet 

tevens worden opgemerkt dat het zeer moeilijk is om dit soort adoptiebeschikkingen te 

herzien (nagenoeg nooit in de praktijk) en dat het afgesloten adoptieproces officieel en 

onherroepelijk de wettelijke betrekking van de ouders met het kind beëindigt. Dit kan tot zeer 

schadelijke situaties leiden voor zowel de kinderen als de ouders. 

In de afgelopen jaren was er sprake van een stijging van het aantal zaken waar niet-Britse 

ouders bij betrokken waren, voornamelijk gezinnen uit Oost-Europa (Slowakije, Letland en 

Bulgarije). Dit grensoverschrijdende aspect maakt de Commissie verzoekschriften bevoegd 

om 13 van deze verzoekschriften te onderzoeken. 

Enkele indieners werden uitgenodigd om in februari 2014 hun verzoekschrift te presenteren 

aan de leden van de Commissie verzoekschriften. Zowel de diensten van de Europese 

Commissie als de Britse autoriteiten hebben hierop gereageerd. Om meer te weten over de 

situatie is door de beleidsafdeling opdracht gegeven voor het verslag "Adoption without 

consent", dat in juli 2015 is gepresenteerd aan de commissie door de auteur, dr. Claire 

Fenton-Glynn van de Universiteit van Cambridge2. Voorts wordt de situatie in het VK aan de 

kaak gesteld in een verslag van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, dat in 

maart 2015 is gepubliceerd3. 

 

- Kort overzicht van de procedure voor de uithuisplaatsing van een kind: 

Indien wordt geacht dat het welzijn van een kind in het gedrang is, komen maatschappelijk 

werkers van de lokale autoriteit in eerste instantie op huisbezoek en bieden zij ondersteuning. 

Overeenkomstig artikel 17 of 37 van de Children Act 1989 dienen gemeenten indien nodig in 

een vroeg stadium hulp te verstrekken aan gezinnen of ondersteuning te evalueren en aan te 

bieden4. Indien deze ondersteuning onvoldoende blijkt of wanneer er zich een plotselinge 

ontwikkeling voordoet die het welzijn van het kind bedreigt, kan het kind uit huis worden 

geplaatst. De lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid om de rechtbanken te verzoeken een 

crisisplaatsing op te leggen en de politie heeft de bevoegdheid om kinderen uit huis te 

plaatsen opdat zij onmiddellijk kunnen optreden om een kind te beschermen. De lokale 

autoriteiten kunnen ouders niet ontheffen uit hun ouderlijk gezag over het kind (tenzij dit met 

de toestemming van de ouders gebeurt) zonder eerst de zaak voor te leggen aan een rechtbank 

en een verzoek om een uithuisplaatsing ("care order") in te dienen. Zodra een uithuisplaatsing 

is opgelegd, wordt het zorgplan van het kind uitgevoerd. Indien de lokale autoriteit van 

oordeel is dat adoptie de beste optie is voor een kind, kan de rechtbank een plaatsing ter 

                                                 
1 Adoption and Children Act 2002, artikel 52, lid 1, onder b). 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf 
3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en 
4 Zie de vereisten die zijn uiteengezet in: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Sa

feguard_Children.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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adoptie ("placement order") uitspreken. Hierdoor kan een kind bij potentiële adoptieouders 

worden geplaatst die kunnen worden gekozen door de autoriteit voorafgaand aan een 

adoptiebeschikking. De biologische ouder heeft het recht om bij de rechtbanken beroep aan te 

tekenen met het oog op de intrekking van een plaatsing ter adoptie alvorens de adoptie 

formeel van kracht wordt, maar dat wordt enkel toegekend wanneer de rechtbank ervan 

overtuigd is dat de omstandigheden aanzienlijk zijn veranderd. Na de plaatsing ter adoptie 

gaat het kind bij de potentiële adoptieouders inwonen. Pas nadat het kind gedurende een 

periode bij deze potentiële adoptieouders heeft gewoond, kan bij de rechtbanken een verzoek 

worden ingediend met het oog op een definitieve adoptiebeschikking ("adoption order"). De 

biologische ouder kan dit enkel aanvechten door hiervoor om de toelating te verzoeken bij de 

rechtbanken. 

Verzoekschriften 

- Verzoekschrift nr. 1707/2013 namens Association of McKenzie Friends, over de afschaffing 

van adoptie zonder ouderlijke toestemming (gedwongen adoptie), gesteund door 2 500 

medeondertekenaars (campagne). 

- Verzoekschriften over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit en religieuze 

overtuigingen (geplaatste kinderen die de beheersing van hun moedertaal en religieuze 

praktijk verliezen): verzoekschriften nrs. 1847/2013, 1852/2013, 2287/2013, 1638/2014 

(kwestie tevens aangevoerd in verzoekschriften nrs. 2546/2013 en 0344/2014). 

- Verzoekschriften over vermeende onrechtmatige plaatsing van kinderen ter adoptie zonder 

ouderlijke toestemming: verzoekschriften nrs. 2546/2013, 2498/2013, 063/2014, 0344/2014, 

1507/2014, 0195/2015. 

Beknopt verslag van de vergaderingen 

Het bezoek 

 

De onderzoeksmissie heeft geduurd van 10.30 uur, donderdag 5 november tot ongeveer 13.30 

uur, vrijdag 6 november. Deze missie had tot doel de leden van de delegatie beter inzicht in 

de situatie te verschaffen door verschillende belanghebbenden en beroepsbeoefenaren te 

raadplegen. 

De PETI-delegatie van acht leden heeft tal van belanghebbenden en deskundigen ontmoet die 

openhartig hun ervaringen en meningen hebben gedeeld. 

 

Persoonlijke getuigenissen 

 

Zij hadden de gelegenheid om enkele aanvullende getuigenissen te horen over de thematiek 

en hebben vier mensen ontmoet die de standpunten in de verzoekschriften steunen. 

 

• Florence Bellone, een Belgische freelance journaliste die in het VK is gevestigd en 

voor de RTBF werkt, heeft enkele artikelen gepubliceerd over de kwestie van kinderen die 

zonder toestemming in een pleeggezin of ter adoptie worden geplaatst. Zij heeft haar 

onderzoek uitgevoerd dankzij haar activiteit als "McKenzie friend"1 voor gezinnen die 

                                                 
1 Iedereen die betrokken is bij een familierechtszaak voor een Britse rechtbank heeft het recht zichzelf te 

vertegenwoordigen voor de rechter (er moet geen beroep worden gedaan op een advocaat) en indien hij dit recht 

uitoefent, wordt hij aangeduid met de term "Litigant in Person" (LIP). Een LIP kan vergezeld worden door 

iemand die hem bijstaat en deze persoon heet een "McKenzie Friend", genoemd naar de zaak die de beginselen 
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betrokken zijn bij uithuisplaatsingen. 

• Lucy Allan is een nieuw verkozen parlementslid van de Conservative Party en lid van 

het Onderwijscomité van het Lagerhuis. Zij heeft campagne gevoerd om bepaalde 

tekortkomingen in de Britse jeugdzorgprocedures aan te klagen en de rechten van gezinnen te 

verdedigen in gevallen van onrecht bij de kinderbescherming. Zij heeft de Family First 

Campaign gelanceerd nadat zij persoonlijk werd geconfronteerd met onrechtmatige 

procedures. 

• John Hemming is een voormalig parlementslid van de Liberal Democrats. Hij heeft in 

2006 de campagne Justice for Families opgericht nadat mensen met hem contact hadden 

opgenomen in verband met problemen ten gevolge van procedures voor uithuisplaatsing in 

Engeland. Justice for Families verleent bijstand aan mensen die problemen hebben met het 

zorgstelsel door advies te verschaffen over de indiening van zaken bij de nationale 

rechtbanken en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Justice for Families 

behandelt momenteel meer dan drieduizend zaken. 

 

• Julie Haines, directeur van Justice for Families. Zij werkt als "juridisch adviseur" voor 

gezinnen die betrokken zijn bij procedures voor uithuisplaatsing. 

 

Autoriteiten en organisaties betrokken bij kinderbescherming 

 

De werkzaamheden ter bescherming van kinderen worden geregeld door de richtsnoeren 

"Working together to safeguard children – A guide to inter-agency working to safeguard and 

promote the welfare of children"1, die in maart 2015 door het Ministerie van Onderwijs zijn 

gepubliceerd. Deze wettelijke richtsnoeren zijn bij wet vastgesteld en moeten worden 

nageleefd tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Zij moeten worden nageleefd door 

onder andere de bestuursleden van de lokale autoriteiten, de directeuren van de jeugdzorg, 

organisaties die diensten verlenen aan kinderen en gezinnen, waaronder maatschappelijk 

werkers, de politie, het onderwijs, diensten voor jeugdrecht enzovoorts. De leden hebben 

vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen ontmoet die ondersteuning bieden aan 

ouders en kinderen die bij procedures voor uithuisplaatsing betrokken zijn, alsook 

vertegenwoordigers van de Londense hoofdstedelijke politie en van de sociale diensten: 

• De heer Anthony Douglas, hoofd van Cafcass (Children and Family Court Advisory 

and Support Service) en Sheila Pankhania-Collins, gezinsvoogd. Cafcass is een niet-

ministerieel overheidsorgaan dat kinderen in familierechtszaken in Engeland 

vertegenwoordigt. Het werkt met ongeveer 120 000 kinderen per jaar (tot 18 jaar). De helft 

van de zaken heeft betrekking op kinderen jonger dan 8 jaar. Wanneer een lokale autoriteit 

verzoekt om een plaatsing ter adoptie, wijst de rechtbank een medewerker van Cafcass aan, 

een zogenaamde gezinsvoogd, die de belangen van het kind voor de rechter zal behartigen. 

• Cathy Ashley en Bridget Lindley, respectievelijk directeur en adjunct-directeur & 

juridisch hoofdadviseur van de Family Rights Group (FRG). De FRG is een 

liefdadigheidsinstelling die advies verleent aan gezinnen (ouders en de bredere familie die 

instaat voor de opvoeding van kinderen die niet thuis kunnen blijven) over hun rechten en 

                                                                                                                                                         
heeft vastgesteld in 1970. Dit is geen automatisch recht, maar een rechter zal een LIP enkel om zeer goede 

redenen verbieden een beroep te doen op de hulp van een McKenzie Friend. Zie: 

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html 
1 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Sa

feguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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opties wanneer maatschappelijk werkers of rechtbanken beslissingen nemen over het welzijn 

van hun kinderen wanneer kinderen zich in nood, in gevaar of reeds onder toezicht van de 

jeugdzorg bevinden. 

• Steve Williams, hoofdinspecteur van de Afdeling seksuele misdrijven, uitbuiting en 

kindermishandeling, inspecteur Jim Cook, Noodresponsteam en Anthony McKeown 

inspecteur en hoofd van het Onderzoeksteam kindermishandeling van de Afdeling seksuele 

misdrijven, uitbuiting en kindermishandeling van Camden en Islington (SOECA), Londense 

hoofdstedelijke politie. 

• Bridget Robb, directeur van de Britse Associatie van maatschappelijk werkers en 

Susannah Daus van Sociale Diensten van de lokale autoriteit van Islington. 

 

Diplomatieke diensten van andere EU-lidstaten 

 

De Commissie verzoekschriften heeft verschillende verzoekschriften van Bulgaarse en Letse 

burgers ontvangen. Bovendien hebben de Letse autoriteiten zich onlangs bij het Britse 

parlement beklaagd over adopties zonder toestemming1. De parlementsleden hebben 

vertegenwoordigers van de diplomatieke diensten van Bulgarije en Letland ontmoet: 

• mevrouw Solveiga Silkalna, zaakgelastigde, en mevrouw Inga Sergeiceva, derde 

secretaris van de ambassade van Letland in het VK; 

• mevrouw Maria Anguelieva-Koleva, hoofd van het consulaat en Todor Krastev, hoofd 

van de Dienst arbeid en sociale zaken van de ambassade van Bulgarije in het VK. 

 

Gerechtelijke autoriteiten 

 

De leden van het Parlement hebben tevens hun standpunten gedeeld met personen die direct 

betrokken zijn bij de gerechtelijke procedures. 

 

• De Rt. Hon. Sir James Munby, voorzitter van de sector familie- en jeugdrecht voor het 

hof van beroep van Engeland en Wales. 

• Naomi Angell, zelfstandig advocate voor de Raad voor de advocatuur; Dorothy 

Simon, advocate van de lokale autoriteit voor de Raad voor de advocatuur en Martha Cover, 

advocate voor de Associatie van advocaten voor kinderen. 

 

Politieke autoriteiten 

 

Helaas waren de leden van het Parlement niet in de gelegenheid om Edward Timpson, 

staatssecretaris voor Kinderen en Gezinnen en de andere leden van het Onderwijscomité van 

het Lagerhuis (enkel Lucy Allan heeft positief geantwoord) te ontmoeten. Geen van hen was 

beschikbaar tijdens het bezoek. 

 

I. Over statistieken en de onderliggende redenen voor het hoge aantal adopties 

 

Met betrekking tot adopties zonder toestemming verklaarde Sir James Munby dat "afgezien 

van de juridische regelingen, vaststaat dat wij meer [adoptie]beschikkingen uitspreken dan 

waar ook in Europa, laat daar geen twijfel over bestaan. […] waar de andere lidstaten in 

Europa bezorgd over zijn, is dat wij te veel kinderen te snel adopteren, terwijl de regering wat 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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betreft de wetgeving inzake binnenlandse adoptie van mening is dat we niet genoeg kinderen 

adopteren en dat we er te lang over doen1; de Europese visie hieromtrent en wat, in één 

enkele lezing, de binnenlandse visie lijkt, botsen dus frontaal met elkaar op een zeer 

fundamenteel niveau." 

 

Het hoge aantal adopties zonder toestemming en de stijging ervan. Volgens de 

vertegenwoordigers van de politie is het aantal gemelde gevallen van kindermishandeling de 

laatste tijd gestegen en bijgevolg kan ook een stijging van het aantal procedures voor 

uithuisplaatsing worden verwacht. De delegatie werd meegedeeld dat het systeem van de 

Family Rights Group, wegens een sterke stijging van het aantal ouders en kinderen dat 

betrokken is bij procedures voor uithuisplaatsingen, overstelpt wordt en dat de FRG het 

financieel moeilijk heeft om elke zaak te behandelen. De vraag naar hun adviesdiensten is 

sinds 2010/2011 meer dan verdubbeld en blijft stijgen (stijging van 22 % in april-

september 2015 ten opzichte van april-september 2014; in het bijzonder is het aantal moeders 

dat het slachtoffer is van huiselijk geweld – een belangrijke factor die leidt tot het inschakelen 

van de jeugdzorg – tussen 2010/2011 en 2014/2015 gestegen met 217 %). 

De tekortkomingen van de jeugdzorg (met tieners die worden opgesloten in de gevangenis of 

in de seksuele uitbuiting terechtkomen) worden door verscheidene sprekers aangehaald als 

een van de verklaringen van de autoriteiten ten gunste van adopties. Het tragische geval van 

baby P. (een peuter die stierf als gevolg van meerdere verwondingen toegebracht door de 

partner van de moeder tijdens een periode waarin hij herhaaldelijk was bezocht door 

maatschappelijk en gezondheidswerkers) kwam breed aan bod in de media en werd door 

Florence Bellone en Bridget Robb vermeld als een scharniermoment voor de toename van het 

aantal procedures voor uithuisplaatsing. Maatschappelijk werkers vrezen een rechtszaak, 

mochten zij een situatie over het hoofd zien waarin een kind mogelijk in gevaar verkeert. De 

regering heeft onlangs wetgeving voorgesteld die het mogelijk zou maken maatschappelijk 

werkers te vervolgen wegens verwijtbare nalatigheid ten aanzien van kinderen in hun 

dossiers. Deze druk komt vaak in combinatie met bezuinigingen op de begrotingen van de 

sociale diensten: elke maatschappelijk werker moet te veel dossiers behandelen waardoor het 

moeilijk wordt een kwalitatief hoogwaardige dienst te verlenen en in combinatie met deze 

ontwerpwetgeving lopen zij een risico op strafrechtelijke gevolgen. 

 

Op basis van hun ervaringen en het aantal zaken dat onder de aandacht van Justice for 

Families wordt gebracht, zijn Julie Haines en John Hemming van mening dat de verklaring 

van de Britse autoriteiten als zouden de zorgplannen voor adopties "uitzonderlijk" zijn, fout 

is. Volgens hen gebruiken de Britse autoriteiten voor "uitzonderlijk" als maatstaf de 

12 miljoen kinderen in de bevolking, in plaats van de 65 000 kinderen onder toezicht. Er moet 

worden gekeken naar het aantal kinderen dat onder toezicht komt te staan en het toezicht 

verlaat ten opzichte van het aantal geadopteerde kinderen, in plaats van te kijken naar het 

aantal kinderen onder toezicht als een statisch cijfer. Volgens Julie Haines bestaat het 

standaardplan voor alle kinderen jonger dan vijf jaar die in een pleeggezin worden 

opgenomen, wanneer er geen voorstel tot rehabilitatie in het gezin is, in elk dossier uit 

adoptie. 

Het onderliggende probleem is dat er een systematische voorkeur bestaat voor adoptie, die als 

"de gouden standaard" wordt beschouwd, en dat die voorkeur sinds de voorbije 15 jaar wordt 

aangedreven door druk uit de centrale overheid. Volgens John Hemming is dit een probleem 

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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dat moeilijk aan te kaarten is in het Lagerhuis. 

Tijdens het bezoek zijn twee verklaringen gegeven voor de opkomst van adoptie als "de 

gouden standaard" voor kinderbescherming. De eerste houdt verband met financiële 

overwegingen. Als een kind wordt geadopteerd, wordt het niet meer financieel ondersteund 

door het openbare socialezekerheidsstelsel. Anderzijds is pleegouderschap een interessante 

bron van inkomsten geworden, met name in tijden van economische crises. Financiële 

belangen spelen ook een rol in de werking van private adoptiebureaus. 

De tweede verklaring heeft wortels in de Britse cultuur en samenleving: adoptie wordt als een 

sprookjesachtig einde voor kinderen beschouwd waardoor zij de sociale ladder kunnen 

opklimmen. 

 

Op de vraag over het aantal en de kenmerken van zaken waar buitenlandse ouders bij 

betrokken zijn, antwoordde Sir James Munby dat het een van de problemen is dat de 

statistieken die we bijhouden in dit land bijzonder slecht zijn. Hij wees naar de demografische 

realiteit, met de toetreding van landen van Midden- en Oost-Europa tot de EU en de vrijheid 

van vestiging, als verklaring voor de stijging van zaken met grensoverschrijdende aspecten. 

Deze stijging is bevestigd door de vertegenwoordigers van de Letse en Bulgaarse ambassades. 

 

Anthony Douglas van Cafcass is van mening dat er geen verschillen zijn in de behandeling 

van kinderbeschermingszaken wanneer er buitenlandse ouders betrokken zijn. Op de vraag 

over het aandeel adopties dat wordt betwist in het algemeen en het aantal adopties dat wordt 

betwist door buitenlandse ouders ten opzichte van Britse ouders, deelde de heer Douglas later 

via e-mail mee dat betwiste adopties in het VK ruwweg de helft van alle procedures in 

verband met adopties uitmaken en dat het percentage min of meer statisch is gebleven 

ondanks de stijgende cijfers in de afgelopen jaren (zie de door het Ministerie van Onderwijs 

gepubliceerde gegevens1). Uit de gegevens blijkt echter niet of de betwisting tijdens een of 

meer van de drie potentiële mijlpalen in de procedures plaatsvindt: verzoek om plaatsing ter 

adoptie; verzoek om intrekking van een plaatsing ter adoptie met toestemming van de 

rechtbank; verzet tegen een verzoek om adoptiebeschikking met toestemming van de 

rechtbank. Voorts wordt er geen onderscheid gemaakt tussen onderdanen van het VK en EU-

onderdanen. Aangezien onderdanen van het VK de grote meerderheid uitmaken van deze 

verzoeken, zou het betrekkelijk kleine aantal niet-Britse onderdanen evenwel geen wezenlijke 

invloed hebben op het totale percentage. De heer Douglas heeft geen gegevens of zachte 

professionele inlichtingen gevonden die zouden wijzen op een onderscheid tussen Britse 

onderdanen en niet-Britse onderdanen in het percentage juridische aanvechtingen van een 

adoptievoorstel en zeker niet genoeg om te suggereren dat deze statistisch significant zouden 

zijn. Hij voegde daaraan toe dat het in het VK onze taak is om na te gaan dat het onze 

benadering ten opzichte van andere EU-lidstaten niet aan billijkheid ontbreekt, zowel 

beleidsmatig als operationeel. 

 

De delegatie kreeg van Sir James Munby te horen dat de lokale autoriteit sinds kort verplicht 

is om op de voorzijde van het verzoek om procedures voor uithuisplaatsing aan te geven of de 

zaak al dan niet een buitenlands of niet-Brits element heeft, en zo ja, nadere gegevens te 

verstrekken. Tot dusver is er echter geen vereiste om de buitenlandse staat in kwestie te 

vermelden. Dit punt is onlangs opgeworpen en het formulier zou binnenkort worden 

gewijzigd. 

                                                 
1 Tabel D1 onder nationale tabellen: SFR34/2015 op: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-

after-in-england-including-adoption-2014-to-2015 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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II. Over de interventies van de sociale diensten en liefdadigheidsinstellingen 

 

Florence Bellone, de FRG en Susannah Daus van de lokale autoriteit van Islington brachten 

een kwestie ter sprake die goed beschreven is in het verslag van Olga Borzova van de 

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa1: veel moeders die zelf het slachtoffer 

van huiselijk geweld zijn, lijken opnieuw in de slachtofferrol te worden gedrukt door het 

jeugdzorgstelsel, omdat het kind dat getuige is van dit geweld (of de bedreigingen ervan) 

wordt geacht te zijn onderworpen aan emotionele mishandeling en aanzienlijke schade. Dit 

betekent dat als de moeder nergens heen kan, het kind bij haar kan worden weggehaald. Dit is 

een niet te onderschatten probleem omdat de impact van de crisis en het effect van 

bezuinigingen bij de sociale diensten betekenen dat steeds meer moeders vastzitten in relaties 

waarin hun partner hen mishandelt (met de sluiting van opvangcentra) en bang zijn om 

huiselijk geweld te melden zodat hun kinderen niet bij hen worden weggehaald. Het aantal 

moeders dat door de FRG wordt geadviseerd in zaken waarin huiselijk geweld een 

sleutelfactor is voor de inschakeling van de jeugdzorg, is tussen 2010/2011 en 2014/2015 

gestegen met 217 %. Volgens de gegevens die zijn verstrekt door Susannah Daus van de 

lokale autoriteit van Islington heeft 84 % van de moeders bij wie een kind is weggehaald, te 

maken gehad met huiselijk geweld. 

 

Bovendien is ook vastgesteld dat kinderen vaker worden weggehaald bij jonge ouders, omdat 

hun leeftijd als een risicofactor wordt beschouwd. Jonge ouders die zelf onder toezicht 

stonden of bij wie eerder een kind is weggehaald, worden vaker bestempeld als "niet-

meewerkend", mogelijk door hun eigen ervaringen als kind. Steeds vaker moeten zij hun 

opvoedcompetenties binnen een zeer kort tijdsbestek aantonen (bijv. late interventie door 

lokale autoriteit bij zwangerschap, procedures voor uithuisplaatsing met een tijdsbestek van 

26 weken, pleegouderschap met het oog op adoptie) en dit gebeurt vaak zonder toegewezen 

ondersteuning en zonder stabiliteit qua financiële draagkracht of huisvesting. Volgens de 

getuigenissen die Florence Bellone heeft verzameld, zijn er geen harde bewijzen nodig om 

procedures voor uithuisplaatsing in te stellen. Vermoedens lijken te volstaan. Zij maakt gewag 

van gevallen waarin het kind bij de ouders is weggehaald op grond van een "toekomstig risico 

van emotioneel leed". Dit betekent dat een adoptie zonder ouderlijke toestemming kan 

voortvloeien uit een loutere voorspelling. 

 

Indien een kind, na een onderzoek door de sociale diensten en Cafcass, niet thuis bij de 

biologische ouders kan blijven, zijn er verschillende opties mogelijk. Opvang door naasten 

(familieleden of vrienden) moet als eerste optie worden overwogen; nadien volgen plaatsing 

op lange termijn bij een pleeggezin, bijzonder voogdijschap en, als laatste mogelijkheid, 

adoptie. 

 

Over verwante pleegouders. Sommige indieners beklagen zich erover dat familieleden niet in 

aanmerking zijn genomen als mogelijke pleegouders. Officieel moeten sociale diensten 

voorrang geven aan familieleden en vrienden als bijzondere voogden of permanente 

pleegouders. Zij bieden ondersteuning aan diegenen die het kind verzorgen (dit kan de 

betaling van vergoedingen omvatten). Uit onderzoek van de Family Rights Group is echter 

gebleken dat betrekkelijk weinig kinderen bij verwante pleegouders inwonen. De nieuwe 

wettelijke richtsnoeren (Court Orders and Pre-proceedings guidance) benadrukken het belang 

                                                 
1 Zie voetnoot 3. 
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van de vroege identificatie van de bredere familiekring voor kinderen die mogelijk niet veilig 

bij hun ouders kunnen blijven (en vermelden de Family Rights Conferences als een goed 

instrument hiervoor), maar dit wordt niet altijd in acht genomen omdat dit als wettelijke 

plicht niet zo sterk staat. In zaken waarin het kind bij verwanten wordt geplaatst, ontzegt de 

lokale autoriteit deze pleegouders, volgens de FRG, vaak de verantwoordelijkheid voor het 

kind en weigert zij het kind te behandelen als een kind onder toezicht. Dit leidt er vaak toe 

dat de geschiktheid van de verwante als pleegouder niet wordt beoordeeld, dat het kind en 

zijn verwante pleegouder niet worden ondersteund, dat er geen zorgplan wordt opgesteld 

voor het kind en dat er geen onafhankelijke evaluatiebeambte wordt aangewezen om het 

dossier van het kind te controleren. In een van de verzoekschriften die het Parlement heeft 

ontvangen, zijn de grootouders in het land van herkomst van de ouders niet als potentiële 

kandidaten voor adoptie in aanmerking genomen door de rechtbank. Florence Bellone 

benadrukte daarbij dat de vertegenwoordigers van de Britse sociale diensten het gewend zijn 

om te reizen naar andere lidstaten en de mogelijke familieleden te beoordelen met het oog op 

de adoptie van een familielid alvorens de bevoegde lokale autoriteiten te informeren. 

Voor zaken waar niet-Britse gezinnen bij betrokken zijn, hebben sommige indieners zich 

tevens beklaagd over de plaatsing van hun kind in een Brits gezin zonder respect voor de 

moedertaal en de oorspronkelijke cultuur van het kind (zie laatste deel "Over de gerechtelijke 

procedures"). De Letse vertegenwoordigers informeerden de leden dat de Letse ambassade de 

Letse gemeenschap in het VK heeft opgeroepen om pleegouders te worden voor Letse 

kinderen wier ouders uit hun ouderlijk gezag zijn ontheven. 

 

Behoefte van ouders aan informatie en advies in een vroeg stadium. Sommige beslissingen 

die binnen de lokale autoriteit zijn genomen, worden niet onmiddellijk, of noodzakelijkerwijs, 

onderworpen aan de controle van de rechtbank en kunnen worden genomen wanneer de 

ouders nog ten volle over hun ouderlijk gezag beschikken. 

Bijvoorbeeld: jeugdzorgbeslissingen en plannen wanneer er geen gerechtelijke procedures 

lopen; sommige beslissingen om een kind onder te brengen en er plannen voor op te stellen; 

beslissingen om een ondergebracht kind te plaatsen in een pleeggezin met het oog op adoptie, 

d.w.z. bij pleegouders die goedgekeurde adoptieouders zijn, waarbij de ouders in kennis 

worden gesteld nadat de beslissing is genomen; plannen en beslissingen voor een kind onder 

toezicht (vrijwillige onderbrenging of in het kader van een uithuisplaatsing) zodra de 

gerechtelijke procedures zijn afgesloten. 

Ouders en andere personen met ouderlijk gezag hebben geen recht op gratis juridisch advies 

over dergelijke beslissingen en de gevolgen ervan. Zij hebben enkel recht op niet aan 

bestaansmiddelen of gegrondheid getoetste rechtsbijstand (en kunnen dus gratis advies 

verkrijgen van een advocaat) zodra de lokale autoriteit om een uithuisplaatsing of een 

crisisplaatsing verzoekt. 

Hoewel de sociale diensten de wettelijke verantwoordelijkheid hebben dat de ouders de 

procedures ten volle begrijpen, wijzen Florence Bellone en de FRG op het gebrek aan 

informatie bij sommige ouders die niet helemaal begrijpen wat er aan de hand is en wat de 

gevolgen van de genomen beslissingen zijn. Daarom adviseert FRG de gezinnen over de 

(administratieve) besluitvorming van de lokale autoriteit. 

 

De vertegenwoordigers van de FRG brachten specifieke problemen aan het licht in verband 

met de huidige wijze waarop de sociale diensten artikel 20 van de Children Act 1989 
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toepassen en de bijbehorende vrijwillige regelingen1. Artikel 20 bepaalt dat wanneer zich een 

crisissituatie bij het gezin thuis voordoet en de lokale autoriteit van oordeel is dat het kind in 

gevaar is, zij het kind thuis mag weghalen en onmiddellijk bij een verwante of niet-verwante 

pleegouder mag plaatsen op voorwaarde dat de ouder instemt met dit plan. Het blijkt echter 

dat deze regeling vaak wordt opgedrongen en dat de ouders niet terdege in kennis zijn gesteld 

van de gevolgen van de regeling voor onderbrenging van hun kind. 65 % van de gevallen van 

"vrijwillige onderbrenging" mondt uit in procedures voor uithuisplaatsing. Een lange reeks 

van recente rechtszaken wijst erop dat het belangrijk is dat de ouders een geïnformeerde 

toestemming moeten kunnen geven opdat een kind rechtmatig wordt ondergebracht 

overeenkomstig artikel 20. Het hof van beroep heeft onlangs richtlijnen gegeven over wat 

geldige toestemming precies inhoudt. Deze stellen bijvoorbeeld dat er moet worden voorzien 

in vertolking/vertaling (waar van toepassing), schriftelijke overeenkomsten, met inbegrip van 

vertaalde overeenkomsten indien het Engels niet de moedertaal van de ouders is en een 

schriftelijke overeenkomst met de informatie dat de ouders het kind te allen tijde kunnen 

terughalen2. 

De deskundigen betwijfelen of er sprake kan zijn van een daadwerkelijk geïnformeerde 

toestemming bij de ouders als zij geen onafhankelijk juridisch advies hebben gekregen. 

Ouders met een zeer laag inkomen kunnen gratis advies krijgen in het kader van de aan 

bestaansmiddelen getoetste regeling voor juridisch advies (Family Help (lower)), maar dit 

betreft een zeer geringe mate aan juridisch advies. Bovendien zijn veel advocaten niet in staat 

dit te verlenen, aangezien dit voor hen vanuit economisch oogpunt niet rendabel is. De 

adviesdienst van de FRG verleent telefonisch gratis advies, maar veel gezinnen krijgen 

niemand aan de lijn. 

 

Een ander belangrijk punt van zorg is de vraag of ouders daadwerkelijk begrijpen wat de 

gevolgen zijn van pleegzorg met het oog op adoptie. Pleegzorg met het oog op adoptie3 wordt 

toegepast wanneer de lokale autoriteit adoptie overweegt als mogelijk plan voor een kind 

onder toezicht: zij moeten overwegen om het kind te plaatsen bij pleegouders die 

goedgekeurde adoptieouders zijn. Deze plicht geldt voor ondergebrachte kinderen (mogelijk 

zonder gerechtelijke controle), evenals voor kinderen die onder toezicht zijn gesteld krachtens 

een uithuisplaatsing (met gerechtelijk controle). Er kan dus een beroep worden gedaan op 

pleegzorg met het oog op adoptie zonder dat de ouders het recht hebben op juridisch advies, 

waardoor zij mogelijk niet begrijpen wat de gevolgen van een dergelijke plaatsing zijn (zo 

beseffen zij mogelijk niet dat hun kind een band zal scheppen met de nieuwe pleegouders, 

hetgeen een status quo tot stand brengt die in hun nadeel kan spelen bij hun verdediging 

wanneer de zaak later aan de rechtbank wordt voorgelegd). De lokale autoriteit kan ook 

beslissen om het kind in een pleeggezin met het oog op adoptie te plaatsen zonder de ouders 

daar van tevoren over te informeren. Zij moet de ouders echter van de beslissing in kennis 

stellen vóór de plaatsing. 

 

De vertegenwoordigers van de Family Rights Group en Julie Haines van Justice for Families 

zijn voorts ook bezorgd over de scheiding van broers en zussen bij procedures voor 

uithuisplaatsing. De Family Rights Group heeft onlangs de ervaringen van broers en zussen in 

het jeugdzorgstelsel onderzocht. Daaruit is gebleken dat de helft (49,5 %) van alle groepen 

                                                 
1 Met betrekking tot zaak A (A Child), Wellington Borough Council v M [2015] EWFC 11, punt 100, verklaart 

Sir James Munby dat hij vreest dat artikel 20 te vaak verkeerd en oneigenlijk wordt gebruikt, iets wat niet meer 

mag worden getolereerd. 
2 Zaak N: [2015] EWCA Civ 1112. 
3 Artikel 22C(9A&9B) CA 1989. 
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broers en zussen die onder toezicht van de lokale autoriteit staan, wordt opgesplitst en dat 

37 % van de kinderen onder toezicht die minstens een andere broer of zus onder toezicht 

hebben, met geen enkele van hun broers of zussen samenwoont. Het onderzoek heeft tevens 

uitgewezen dat, hoewel betrekkelijk weinig kinderen onder toezicht bij verwante pleegouders 

inwonen, dit bijzonder bevorderlijk is om ervoor te zorgen dat broers en zussen samen kunnen 

wonen. De FRG doet een aantal aanbevelingen opdat meer broers en zussen onder toezicht 

samen kunnen wonen, wanneer dit in het belang is van hun welzijn. Aangezien kinderen 

ouder dan vijf jaar niet als geschikte kandidaten voor adoptie worden beschouwd, komen zij 

vaak in een pleeggezin terecht of worden zij terug naar hun gezin gestuurd en vervolgens van 

hun jongere broers of zussen gescheiden die wel kans maken op adoptie. Deze situatie heeft 

volgens Julie Haines rampzalige gevolgen, niet alleen voor de kinderen die niet worden 

geadopteerd en emotioneel te lijden hebben onder de scheiding van hun broers of zussen, 

maar ook voor de geadopteerde broers en zussen wanneer zij te weten komen dat zij als enige 

zijn afgestaan door hun biologische ouders. 

 

III. Over de gerechtelijke procedures 

 

Een van de problemen die vaak worden aangehaald door de indieners, de sprekers die de 

commissie in Londen heeft ontmoet en de pers is de geheimhouding bij procedures. De 

standpunten hierover lopen sterk uiteen. Sommigen menen zelfs dat er te veel transparantie is 

en dat dit nadelig kan zijn voor de betrokken kinderen. Florence Bellone en Sir James Munby 

verwijzen beiden naar de specifieke bevelen van bepaalde rechters om te voorkomen dat 

ouders hun zaak openbaar maken. Sir James Munby heeft getracht de procedures voor 

familierechtbanken open te stellen en te streven naar meer transparantie (zolang de identiteit 

van het kind niet wordt bekendgemaakt): hij heeft verklaard dat een familierechter de ouders 

enkel kan verbieden dit te doen als dit het kind zal schaden en daarvoor is concreet bewijs 

nodig, niet enkel speculatie, en dat als de motivering om dit tegen te houden erin bestaat te 

voorkomen dat mensen worden bekritiseerd, dit geen aangelegenheid is voor de 

familierechtbank, want mocht dit lasterlijk zijn, dan kunnen zij dit elders aanvechten; wij 

mogen overheidsambtenaren, maatschappelijk werkers, deskundigen en rechters in geen 

geval beschermen tegen kritiek, ook al is deze zeer hard en scherp. Begin 2014 heeft hij een 

richtsnoer uitgebracht waarin hij stelt dat veel meer uitspraken moeten worden gepubliceerd 

(zijn oordeel, dat hij zeer omvattend wilde maken, is aan alle familierechters overgelegd en 

aan een groot aantal andere organisaties, waaronder de diensten van de lokale autoriteit). Er 

bestaat een gratis en vrij toegankelijke website onder de naam BAILII (British and Irish 

Legal Information Institute). die deel uitmaakt van een internationaal netwerk, waarop 

uitspraken worden gepubliceerd. Dit is een middel om met de rest van de wereld te 

communiceren en het probleem te omzeilen dat er geen journalisten aanwezig zijn in de 

rechtbanken (meestal om financiële redenen: kranten kunnen het zich niet veroorloven om 

voor de procedures van elke zaak een journalist ter plaatse te sturen). 

 

Wat de door sommige indieners aangevoerde moeilijkheden om toegang te verkrijgen tot 

documenten betreft, weerlegde Sir James resoluut al deze beweringen: hier is gewoonweg 

geen sprake van en hier kan ook geen sprake van zijn omdat de partijen het recht hebben om 

de documenten van hun eigen zaak te raadplegen. 

 

Een ander probleem dat de Family Rights Group aan de orde stelt: het tijdsbestek van de 

procedures voor uithuisplaatsing. Zodra de procedures voor uithuisplaatsing zijn ingesteld, is 

er een nieuwe wettelijke verplichting om de procedures binnen een termijn van 26 weken af te 
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sluiten. Bijgevolg kunnen verwanten die te laat verschijnen worden uitgesloten, 

eenvoudigweg wegens de procedurele vereiste om het tijdsbestek van 26 weken aan te 

houden, en niet zozeer vanwege hun gebrek aan geschiktheid. Deze termijn van 26 weken kan 

worden verlengd "indien dit noodzakelijk is om de procedures rechtvaardig te beslechten" en 

de voorzitter van het hof van beroep heeft bevestigd dat verwanten die te laat komen een 

gegronde reden kan vormen voor de verlenging van de uiterste termijn, maar sommige 

rechters zijn terughoudend om de termijn te verlengen. 

Het laatste aangevoerde probleem ging over de voorgestelde intrekking van de Human 

Rights Act 1998 en de rechtsgrondslagen voor adoptie zonder ouderlijke toestemming. Deze 

wet verwijst naar het EVRM en stelt dat het onwettig is dat een overheidsinstantie (met 

inbegrip van rechtbanken en lokale autoriteiten die beslissingen nemen ten aanzien van 

kinderen in gevaar) op een wijze handelt die onverenigbaar is met een recht van het Verdrag. 

Voor de kinderen omvat dit het recht op een eerlijk proces en het recht op respect voor het 

familie- en gezinsleven. Indien deze wet wordt ingetrokken, zullen deze artikelen de 

besluitvorming van de rechtbanken of de lokale autoriteiten niet meer onderbouwen. Dit zal 

ernstige gevolgen hebben voor de mensenrechten van kinderen en gezinnen. Bijvoorbeeld: 

beslissingen over de plaatsing op lange termijn van kinderen onder toezicht – met name of 

mogelijkheden binnen de familie al dan niet eerst moeten worden overwogen alvorens te 

zoeken naar een plaatsing ter adoptie buiten de familie en de gronden voor het afzien van de 

toestemming tot adoptie – dat volgens artikel 52, lid 1, onder B) van de Adoption and 

Children Act 2002 noodzakelijk is voor het welzijn van het kind, zou zonder verwijzing naar 

deze artikelen zeer subjectief kunnen worden geïnterpreteerd. 

 

De kwestie van rechtsbijstand is door een aantal sprekers aangekaart. De ouders of personen 

met ouderlijk gezag die betrokken zijn bij procedures voor uithuisplaatsing hebben het recht 

op niet aan bestaansmiddelen of gegrondheid getoetste rechtsbijstand en kunnen dus gratis 

advies inwinnen bij een advocaat zodra de lokale autoriteit om een uithuisplaatsing of een 

crisisplaatsing verzoekt. Dit automatische recht op rechtsbijstand geldt niet voor een verzoek 

van de ouders om de intrekking van een uithuisplaatsing. De ouders hebben geen recht om te 

worden vertegenwoordigd op het adoptieproces. De ouders zullen de gegrondheid daarvan ten 

genoegen van het Legal Aid Agency (dienst voor rechtsbijstand) moeten aantonen. Het kind 

wordt evenwel altijd vertegenwoordigd als afzonderlijke partij. Julie Haines, van Justice for 

Families, werkt als "juridisch adviseur" voor gezinnen die betrokken zijn bij procedures voor 

uithuisplaatsing. Zij is geen advocaat van opleiding, maar kan van de rechter de toelating 

krijgen om bijstand te verlenen aan gezinnen en voor een rechtbank te spreken. In de meeste 

gevallen is zij de enige juridische ondersteuning voor ouders die geen rechtsbijstand 

ontvangen voor beroepsprocedures, tenzij de rechtbank toelaat dat de verzoeker in hoger 

beroep gaat (en dit is enkel het geval wanneer zij kunnen aantonen dat hun situatie aanzienlijk 

is veranderd of als zij kunnen bewijzen dat de rechter het bij het verkeerde eind had). 

Bovendien plaatsten Florence Bellone en Sir James Munby ook vraagtekens bij de kwaliteit 

van de ontvangen rechtsbijstand. Sir James stelde voor dat de consulaten hun onderdanen 

een lijst verstrekken van goede advocaten familierecht die alle aspecten van de procedure 

voor transnationale buitenlandse adopties ten volle begrijpen. 

 

Bij de aanpak van het probleem van de behandelingswijze van zaken waar buitenlandse 

gezinnen bij betrokken zijn, wijst Sir James Munby allereerst op het belang van de naleving 

van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen (1963). Hij is van oordeel dat 

dit Verdrag in het VK maar al te vaak niet in acht wordt genomen en stelt dat in elke zaak met 

een buitenlands element, waaronder maar niet beperkt tot Europa, de desbetreffende 
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consulaire autoriteiten vanaf het begin op de hoogte moeten worden gebracht, tenzij de 

buitenlandse familie dit weigert. Als gevolg hiervan moeten buitenlandse vertegenwoordigers, 

indien zij voor een consulaire aangelegenheid aanwezig willen zijn in de rechtbank, worden 

toegelaten tenzij er een zeer goede reden is om dit te weigeren. De vertegenwoordigers van de 

Letse en Bulgaarse diplomatieke autoriteiten in het VK hebben de leden van het Parlement 

echter laten weten dat zij vaak te laat in de loop van de procedures in kennis worden gesteld, 

waardoor zij niet meer doeltreffend te werk kunnen gaan. 

 

Met betrekking tot de overdracht van bevoegdheid, herhaalt hij dat de gewone verblijfplaats, 

en niet de nationaliteit, het grondbeginsel van de Verordening Brussel II bis vormt dat een 

rechtbank de bevoegdheid verleent. Dit betekent dus dat de rechtbank aan het begin van de 

procedures voor uithuisplaatsing in eerste instantie de kwestie van gewone verblijfplaats moet 

behandelen, teneinde te bepalen of de Engelse rechtbanken al dan niet bevoegd zijn. 

Hij benadrukte dat de Engelse rechtbank meteen aan het begin van de procedures voor 

uithuisplaatsing moet oordelen over de kwestie van een overdracht van bevoegdheid 

overeenkomstig artikel 15 van Brussel II bis en het feit of de rechtbank van een andere 

lidstaat beter in staat is een zaak te behandelen. Volgens hem wordt dit artikel veel vaker 

toegepast door Engelse rechters dan in de rechtbanken van de andere lidstaten. De praktische 

gevolgen van de overdracht van een zaak voor de buitenlandse autoriteiten bestaan erin een 

adoptie te voorkomen. 

 

Tot slot, en rekening houdend met de diarchie in het familierecht met talrijke parallelle 

bepalingen die tot stand is gekomen door de combinatie van de stelsels van Brussel en 

Den Haag, zou hij volledig voorstander zijn van een algemeen beginsel van voortdurende 

evaluatie en bijwerking van beide stelsels. 

In zaken met betrekking tot een buitenlands gezin die zijn voorgelegd aan een Engelse 

rechtbank1, drong Sir James Munby aan op een aantal criteria die meer in het bijzonder in 

aanmerking moeten worden genomen door de sociale diensten en de rechter. De Engelse 

adoptiewet bepaalt dat de rechter rekening houdt met een wettelijke lijst van criteria: de 

leeftijd van het kind, de achtergrond van het kind enz., de zogenaamde welzijnscontrolelijst. 

Deze lijst is in 1988 opgesteld toen de huidige Children Act werd aangenomen; met de 

Adoption Act (2002) werd de lijst lichtjes aangepast, maar de elementen die eraan ten 

grondslag liggen, zijn behoorlijk verouderd. Volgens Sir James zijn bepaalde delen van deze 

lijst tevens van toepassing in het geval van een buitenlands kind. In dit specifiek verband 

verwees hij naar zijn oordeel waarin hij stelt dat het niet genoeg kan worden beklemtoond dat 

de rechtbank in een dergelijke zaak, net als de gezinsvoogd en alle andere professionele 

getuigen, met name de delen van de controlelijst in overweging moeten nemen die, al dan niet 

uitdrukkelijk, aandacht besteden aan de nationale, culturele, taalkundige, etnische en 

religieuze achtergrond van het kind. Bovendien moet men met betrekking tot zulke factoren 

steeds bedenken dat de controlelijst vereist dat er rekening wordt gehouden met de 

waarschijnlijke gevolgen voor het kind in de loop van zijn leven van het feit dat hij geen deel 

meer uitmaakt van zijn oorspronkelijk gezin. Zulke aangelegenheden zijn niet gediend van 

louter lippendienst. De aanpak van zowel de getuigen als de rechter moet grondig, analytisch 

en deugdelijk gemotiveerd zijn en daarbij mag men nooit uit het oog verliezen dat adoptie 

enkel toegestaan is als laatste mogelijkheid en enkel als een uitvoerige analyse van de 

omstandigheden van het kind in alle aspecten – waaronder de nationale, culturele, 

                                                 
1 Zie tevens § 5.3 van het verslag "Adoption without consent", Claire Fenton-Glynn, Europees Parlement, 2015, 

blz. 36. 
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taalkundige, etnische en religieuze achtergrond van het kind – de rechtbank ertoe brengt 

te concluderen dat de dwingende vereisten in het belang van het kind een adoptie 

rechtvaardigen1. 

De leden van het Parlement kregen van de Letse en Bulgaarse vertegenwoordigers tevens te 

horen dat het cruciaal is om bij de instelling van procedures voor uithuisplaatsing rekening te 

houden met de culturele verwachtingen van ouders ten aanzien van een kind (bijv. op welke 

leeftijd wordt het kind geacht rijp genoeg te zijn om alleen thuis te worden gelaten enz.). Zij 

dringen aan op het belang van goede communicatie en transparantie bij de geplande 

maatregelen (bijv. het lijkt erop dat de lokale autoriteiten er niet altijd van op de hoogte waren 

wanneer de Britse sociale diensten de behoefte aan procedures voor uithuisplaatsing in een 

buitenlandse staat onderzochten). 

 

Conclusies 

 

Net als Sir James Munby in herinnering bracht, moet erop worden gewezen dat niemand er 

ooit in is geslaagd het Hof van Straatsburg of het HvJEU ervan te overtuigen dat de 

Britse wet inzake binnenlandse adoptie niet in overeenstemming is met de Verdrag en 

het Handvest. Niettemin hebben het aantal adopties zonder toestemming in het VK in 

vergelijking met de andere lidstaten en de door de indieners opgeworpen kwesties tot enige 

bezorgdheid geleid. 
 

Ook al zijn de leden van de delegatie het erover eens dat, in zaken waarin de biologische 

ouders uiteindelijk uit de voogdij worden ontzet in het belang van het kind, een 

adoptieplaatsing een duurzamere oplossing is dan een onbepaalde periode van voorlopige 

uithuisplaatsing, zijn zij toch van oordeel dat de optimale oplossing er per definitie in bestaat 

dat kinderen hun rechten op familie- en gezinsleven samen met hun biologische ouders 

kunnen genieten. 

 

Julie Haines, directeur van Justice for Families, meent dat indien andere Europese landen 

andere plannen kunnen maken voor kinderen, het Verenigd Koninkrijk dat ook kan en 

Florence Bellone is van oordeel dat de kunstmatige stabiliteit die deze kinderen krijgen uit 

een uithuisplaatsing en adoptie, de vernietiging van hun gezin door een juridische bom 

nooit zal goedmaken, zeker niet op lange termijn. 

De publicatie in juli 2014 van de richtsnoeren van het Britse Ministerie van Onderwijs voor 

lokale autoriteiten, maatschappelijk werkers, diensthoofden en advocaten van de jeugdzorg, 

"Working with foreign authorities: child protection cases and care orders", geeft aan dat de 

nationale overheid bekend is met de problemen in verband met procedures voor 

uithuisplaatsing waar buitenlandse gezinnen bij betrokken zijn. 

In het VK zijn talrijke rechters en lokale autoriteiten betrokken bij procedures voor 

uithuisplaatsing en sommigen onder hen zijn beter op de hoogte van dit probleem dan 

                                                 
1 § 105 van zaak N: [2015] EWCA Civ 1112 Er kan ook worden verwezen naar een ander deel van hetzelfde 

vonnis: § 50. De pleeggezinplaatsing is bij een Engels gezin. Het onfortuinlijke gevolg is opgetekend door 

rechter Bellamy (zaak J en E, punt 17): de plaatsing past vanuit cultureel oogpunt niet en de kinderen leren en 

begrijpen daarom alleen Engels met hun huidige pleegouders. Een van de meest verontrustende gevolgen 

hiervan is dat de moeder en dochter geen gesprek met elkaar kunnen voeren tijdens ontmoetingen, behalve via 

een tolk. Ongeacht de omstandigheden die hebben geleid tot de noodzaak van een interventie van de overheid in 

het leven van dit gezin en ongeacht de mate van haar betrokkenheid bij het proces sindsdien, is het bijna 

ondraaglijk zich proberen voor te stellen hoe een moeder die niet met haar eigen kinderen in haar eigen taal kan 

spreken, zich moet voelen. 
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anderen. Sir James Munby blijft evenwel optimistisch over de mogelijkheden voor een meer 

omvattende benadering en gelooft dat de boodschap overkomt. 

Aanbevelingen 

Rekening houdend met alle bovenstaande overwegingen en met het feit dat het belang van het 

kind op korte, middellange en lange termijn moet prevaleren bij elke soort procedure voor 

uithuisplaatsing, roept de Commissie verzoekschriften de verantwoordelijke autoriteiten en de 

Commissie op nota te nemen van de volgende aanbevelingen: 

 

1. De commissie vestigt de aandacht op de relevante verzoekschriften en wijst op de 

internationale normen, in het bijzonder artikelen 8 en 20 van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van het kind, die benadrukken dat de overheid de plicht heeft om de identiteit van 

kinderen, met inbegrip van hun familiebanden, te beschermen. 

2. De commissie wil de aandacht vestigen op een verklaring van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in zaak Y tegen het Verenigd Koninkrijk (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 

FLR 332, punt 134: familiebanden kunnen enkel worden verbroken in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden en alles moet in het werk worden gesteld om de persoonlijke betrekkingen in 

stand te houden en, waar van toepassing, het gezin "weer op te bouwen". Het volstaat niet om 

aan te tonen dat een kind in een omgeving kan worden geplaatst die gunstiger is voor zijn 

opvoeding. Indien de instandhouding van de familiebanden de gezondheid en ontwikkeling 

van het kind zouden schaden, heeft een ouder evenwel niet het recht om er overeenkomstig 

artikel 8 op aan te dringen dat deze banden in stand worden gehouden. 

3. De commissie wil de aandacht vestigen op de richtsnoeren van de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties inzake alternatieve vormen van kinderzorg vastgesteld in haar 

resolutie A/RES/64/142 als een essentiële referentie voor beleidsmakers en 

beroepsbeoefenaren die te maken hebben met kwesties inzake de zorg voor kinderen. 

4. Het recht van kinderen om gehoord te worden in civiele procedures die betrekking op hen 

hebben, zoals bepaald in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, moet worden 

geëerbiedigd. 

5. De nationale familierechtbanken moeten systematisch het Verdrag van Wenen inzake 

consulaire betrekkingen van 1963 en de artikelen 15 en 55 van Verordening (EG) 

nr. 2201/2003 (Brussel II bis) toepassen in het vroegste stadium van de jeugdzorgprocedures 

en ervoor zorgen dat ambassades of consulaire vertegenwoordigingen tijdig op de hoogte 

worden gesteld van zaken waar hun onderdanen bij betrokken zijn vanaf het prille begin, 

waardoor de deur wordt opengezet voor de mogelijkheid tot overdracht van nationale 

bevoegdheid; er moeten specifieke richtlijnen worden opgesteld voor een doeltreffendere 

toepassing van deze bepalingen. 

6. Zij roept de betrokken autoriteiten in de lidstaten op om, wanneer zij in het kader van een 

adoptie-onderzoek maatschappelijk werkers naar een andere lidstaat sturen, de autoriteiten ter 

plaatse correct te informeren. 

7. De leden zijn van mening dat het verre van ideaal en mogelijk schadelijk voor de 

ontwikkeling is om kinderen bloot te stellen aan onzekere situaties waarbij zij kans lopen om 

lange tijd in pleegzorginstellingen te verblijven of om kortdurende verblijven bij 
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verschillende families aaneen te rijgen. 

8. De commissie stelt het hoge aantal adopties zonder ouderlijke toestemming in het VK vast 

en herinnert dat de procedure als uitzondering moet worden beschouwd. De leden wijzen op 

het gevaar van mogelijke ongelijkheden in de algemene werkwijze bij uithuisplaatsingen, 

gezien de verschillen qua expertise en ervaring van de sociale diensten en de verschillende 

betrokken lokale autoriteiten in het hele land. 

9. De commissie benadrukt dat een alarmerend hoog aantal adopties in het VK in 2014 

adopties zonder ouderlijke toestemming waren. Zij onderstreept dat alleen maar als laatste 

redmiddel mag worden overgegaan tot adoptie zonder ouderlijke toestemming, en dat daarbij 

het beste belang van het kind op een individuele basis moet worden beoordeeld en het recht 

van het kind om te worden gehoord, moet worden geëerbiedigd. 

10. Vraagt de Commissie om verder onderzoek te verrichten naar het algemene 

psychologische effect van adoptie op de kinderen, in vergelijking met de situatie waarbij zij 

bij hun biologische families blijven, teneinde tot een grondige analyse te komen van de 

impact die adoptie heeft op de maatschappij op korte, middellange en lange termijn, en in het 

bijzonder op de betrokken kinderen. 

11. Er moeten meer middelen, aandacht en passende beleidsmaatregelen worden toegewijd 

aan de preventie van procedures voor uithuisplaatsing via monitoring- en 

waarschuwingsprocedures en de verlening van passende ondersteuning aan gezinnen. Hiertoe 

moeten gerichte middelen toegekend worden, met als doel de omstandigheden te creëren die 

noodzakelijk zijn voor een stabiel familieleven in kwetsbare gebieden en gemeenschappen 

met lagere inkomens, minder middelen en een verhoogd risico op sociale uitsluiting. 

12. Gezinsondersteunende structuren moeten worden verbeterd. De Commissie zou hiertoe 

kunnen zorgen voor het medefinancieren van ngo's die steun verlenen aan EU-burgers die met 

hun gezin in een andere lidstaat wonen en die bijkomende hulp nodig hebben in hun 

samenwerking met de jeugdzorgdiensten en de plaatselijke autoriteiten. 

13. De autoriteiten moeten waarborgen dat de kwaliteit van de sociale diensten niet lijdt onder 

budgettaire bezuinigingsmaatregelen (bijv. de toename van het aantal dossiers dat elke 

maatschappelijk werker gemiddeld moet behandelen, kan negatieve gevolgen hebben voor de 

behoorlijke beoordeling van afzonderlijke zaken) en dat de beschikkingen over procedures 

betreffende voogdij vrij moeten zijn van overmatige juridische en politieke druk en niet 

mogen worden beïnvloed door eventuele financiële belangen van particuliere partijen zoals 

adoptiebureaus. 

14. De leden zijn van mening dat door het grotere aantal dossiers dat maatschappelijk werkers 

moeten behandelen afzonderlijke zaken minder grondig worden onderzocht, en dat dit in 

combinatie met de tijdsdruk en de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid bij vaststelling 

van verwaarlozing doordat kinderen bij hun biologische ouders gelaten werden, een 

beslissende factor kan zijn voor beslissingen door maatschappelijk werkers die al tot adoptie 

neigden. 

15. In het hele land moeten maatschappelijk werkers en andere overheidsfunctionarissen, 

zoals bij hoederechtprocedures betrokken politieagenten of advocaten, voldoende middelen en 

meer opleiding krijgen voor het behandelen van zaken over de specifieke kwestie van adoptie 
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zonder ouderlijke toestemming, zodat harmonisatie van de voorwaarden en de procedures 

gewaarborgd is, met name ten aanzien van niet-Britse gezinnen. 

16. De commissie wil de aandacht vestigen op het toegenomen gevaar van subjectieve 

interpretatie van de gronden voor beschikkingen voor adoptie zonder ouderlijke toestemming 

dat kan voortvloeien uit een intrekking van de Human Rights Act van 1998; het EVRM 

(d.w.z. het recht van kinderen op een eerlijk proces en het recht op eerbiediging van het 

familie- en gezinsleven) zal niet langer de besluitvorming van rechtbanken of lokale 

autoriteiten onderbouwen. 

17. Er moeten meer omvattende gratis regelingen voor rechtsbijstand met onafhankelijk 

juridisch advies en vertegenwoordiging vanaf het begin en gedurende de hele procedure voor 

uithuisplaatsing worden verstrekt, teneinde elke vorm van sociaaleconomische discriminatie 

te voorkomen. De commissie verzoekt de lidstaten te zorgen voor de eerbiediging van de 

rechten van bij de procedure betrokken familieleden die onderdanen van een andere lidstaat 

zijn, onder meer door juridische bijstand te verstrekken, te zorgen voor de betrokkenheid van 

advocaten en groepen voor familierechten, toegang tot een tolk te waarborgen en tijdig te 

informeren en alle relevante documenten over de hoorzittingen in verband met het kind 

beschikbaar te stellen. 

18. De commissie is van mening dat het van cruciaal belang is dat de ouders op elk moment 

en in elke fase van de procedure begrijpen waar het om gaat. Dit houdt in dat zij tijdig 

geïnformeerd worden als de sociale diensten van plan zijn een adoptieprocedure op te starten. 

Er mogen geen documenten ondertekend worden zonder dat de ouders de gevolgen ervan 

inzien, vooral wanneer het gaat om een toestemming tot adoptie. 

19. De nationale instanties en liefdadigheidsinstellingen die bij procedures voor 

uithuisplaatsing betrokken zijn, moeten waarborgen dat ouders vanaf het begin van de 

procedures beter geïnformeerd zijn en dat ouders met beperkte geletterdheid toereikende 

ondersteuning krijgen, met inbegrip van uitleg over alle juridische procedures die zij zullen 

doorlopen, de beslissingen die kunnen worden genomen in verband met de toekomst van het 

kind en de eventuele gevolgen van deze beslissingen, met name in zaken met betrekking tot 

artikel 20 van de Children Act van 1989. 

20. In het geval van ouders die het Engels niet als moedertaal spreken, moet worden 

gewaarborgd dat zij alle nodige informatie ontvangen over de eventuele beslissingen en de 

gevolgen ervan in hun eigen taal of een taal die zij ten volle begrijpen; daartoe moet als eerste 

stap de telefonische hulplijndienst in verschillende talen beschikbaar zijn indien mogelijk. 

21. Wat betreft artikel 20, moeten adequate maatregelen getroffen worden om te voorkomen 

dat misbruik gemaakt wordt van deze tijdelijk bedoelde maatregel, waarmee de biologische 

ouders uit vrije wil akkoord gingen teneinde hun kinderen een tweede kans te geven en later 

in betere familiale omstandigheden te laten terugkeren, en dat de maatregel uiteindelijk tegen 

de familiehereniging wordt ingezet, waardoor een ongewenste adoptieprocedure wordt 

gestart. 

22. De leden zijn van mening dat bij plaatsing in pleegzorg en vooral in vrijwillige situaties in 

het kader van artikel 20, de ouders de kans moeten krijgen om een minimumniveau van 

contact tijdens de plaatsing in pleegzorg te onderhouden, wat waarschijnlijk een positief 

effect heeft op het zelfvertrouwen van het kind. Op die manier kunnen zij aan de kinderen 
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tonen dat zij hen niet in de steek gelaten hebben, maar integendeel vechten om opnieuw het 

hoederecht te verkrijgen. 

23. De commissie roept de lidstaten op om de kwaliteit van de ontmoetingen tussen ouders en 

hun kinderen te verbeteren, en om inspanningen te leveren zodat verzekerd is dat alle 

betrokken personen zich volledig bewust zijn van de lopende onderhandelingen en de 

ouderlijke bezoeken. 

24. Het tijdsbestek voor procedures voor uithuisplaatsing (momenteel maximaal 26 weken) 

moet als een minimum worden beschouwd, opdat elke zaak terdege wordt behandeld en beide 

ouders of, als alternatief, verwanten van het kind of vrienden van de familie voldoende tijd 

hebben gekregen om voorstellen te doen (bijv. over wie de zorg voor het kind kan 

overnemen) of andere noodzakelijke veranderingen door te voeren die hen bijvoorbeeld in 

staat stellen om te gepasten tijde een aanvraag in te dienen om de zorg voor het kind op te 

nemen, alvorens de adoptie definitief wordt verklaard. De commissie is van mening dat, 

rekening houdend met de onomkeerbaarheid van adoptieprocedures, de huidige 

tijdsbeperkingen leiden tot overhaaste beslissingen en een beperking van de effectieve opties, 

zoals een tijdelijke of permanente oplossing binnen de grotere familie. 

25. De commissie vraagt de lidstaten dat zij de slachtoffers van huiselijk geweld, alcohol of 

drugmisbruik bij wie de kinderen werden weggehaald, een eerlijke kans geven om volledig te 

herstellen voordat de rechtbank een definitief adoptiebesluit neemt. 

26. De autoriteiten die betrokken zijn bij de procedures voor uithuisplaatsing moeten 

waarborgen dat ouders die het slachtoffer waren van huiselijk geweld, als kind of als 

volwassene, ondersteuning krijgen. In geen geval moet automatisch worden geacht dat 

slachtoffers van huiselijk geweld een bijzonder risico lopen om in de toekomst emotionele 

schade toe te brengen aan hun eigen kinderen; er moet worden voorkomen dat zij opnieuw in 

een slachtofferrol worden gedrukt doordat het hoederecht over hun kinderen blijvend 

afgenomen wordt, met name wanneer het gaat om vrouwen die mishandeld werden. 

27. De sociale diensten moeten waarborgen dat voorafgaand potentiële pleeggezinnen worden 

geïdentificeerd met dezelfde culturele achtergrond als het kind dat uit huis wordt geplaatst, en 

zij moeten in het belang van het kind deze situaties privilegiëren, zodat het kind regelmatig in 

zijn of haar moedertaal kan (blijven) communiceren. De biologische ouders moeten 

behoorlijk bezoekrecht krijgen en belemmeringen waardoor de biologische ouders hun 

bezoekrecht niet in hun gemeenschappelijke taal kunnen uitoefenen, moeten worden 

weggewerkt. 

28. Er moet voorrang worden gegeven aan oplossingen die het mogelijk maken dat broers en 

zussen samen blijven; indien dergelijke oplossingen niet mogelijk zijn, moet elke mogelijke 

maatregel worden genomen om de volledige scheiding van broers en zussen te voorkomen. 

29. Ook monitoring en beoordeling van de pleeg- en adoptiegezinnen door de sociale diensten 

is nodig: niet alleen voorafgaand aan de aankomst van de kinderen, ook daarna moet hun 

integratie in de nieuwe omgeving worden opgevolgd. 

30. De commissie wil de door de Commissie opgestelde richtlijnen over coördinatie en 
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samenwerking in geïntegreerde jeugdzorgstelsels1 promoten; deze richtlijnen moeten door 

alle betrokken diensten in aanmerking worden genomen in elke fase van de procedures voor 

uithuisplaatsing. 

31. Er moeten relevante statistieken worden verzameld om een beter overzicht te krijgen van 

de kwesties, niet alleen in verband met adopties zonder toestemming en binationale zaken, 

maar ook meer in het algemeen met familierecht, en deze statistieken moeten een uitsplitsing 

omvatten op basis van het inkomensniveau én op basis van het al dan niet 

grensoverschrijdend aspect, opdat een beter overzicht verkregen wordt van de algemene 

situatie en de tendensen en opdat vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de EU-

lidstaten. 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

