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Onderwerp  
Op 29-1-2019 verscheen een nieuwsbericht van het DCI, Defence for Children 
International: ‘Aandacht voor samenplaatsing broers en zussen bij een 
uithuisplaatsing’.  
Het DCI pleit voor het wettelijk laten verankeren van het samen plaatsen van  broers 
en zusjes, brusjes,  als zij uit huis moeten worden geplaatst. Hier wordt wel een 
restrictie aan toegevoegd, namelijk:  tenzij……. Het ‘tenzij’ wordt echter niet nader 
gespecificeerd.  
Het DCI wil het samen-plaatsen van broers en zusjes wettelijk laten verankeren 
vanwege internationale verdragen:  het EVRM, Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens  en  het IVRK,  het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het  kind. 
De inhoud van de verdragen is voorzichtig en genuanceerd geformuleerd, waardoor 
er veel ruimte is voor interpretatie. Dit is vooral het geval bij het IVRK.  
 
In dit artikel wordt de vraag gesteld of het wettelijk laten vastleggen van het samen 
plaatsen van brusjes  in een pleeggezin gebaseerd kan worden op het EVRM en het 
IVRK. Bovendien is het de vraag of dit wel wenselijk is. 
 
 
 Voorbeeld 
 Thijs werd, 10 maanden oud, in een pleeggezin geplaatst. In het begin vertoonde hij 
 afwijkend gedrag. Door de adequate zorg van de pleegouders voor dit emotioneel en 
 pedagogisch verwaarloosde kind, ging Thijs zich positief ontwikkelen. Toen hij drie jaar oud 
 was, functioneerde hij als een gewoon, blij kind. 
  De moeder kreeg opnieuw een baby, die echter ook uit huis geplaatst moest worden. De 
 Gecertificeerde Instelling vroeg de pleegouders of zij het  broertje van Thijs ook wilden 
 opnemen. De pleegouders wilden de goede situatie van Thijs niet verstoren door opname 
 van een tweede kind, dat bovendien waarschijnlijk getraumatiseerd was en waarThijs 
 geen enkele binding mee had.  Joram werd in een ander pleeggezin geplaatst. De GI vroeg 
 deze pleegouders of zij Thijs ook wilden opnemen. Zij stonden hiervoor open. Thijs werd 
 naar hen overgeplaatst. Thijs ging in het nieuwe pleeggezin steeds slechter functioneren.  
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1. Het belang van het Family-life in het EVRM en het IVRK 

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM, betreft ‘de mens’, 
waaronder de specificatie van de mens als ouder, die recht heeft op ’family life’ met zijn 
kind (artikel 8). Dit recht houdt in: bescherming van het Family Life, het samenleven van 
ouders en kind1. Het EVRM richt zich echter niet specifiek op kinderen.  
Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, het IVRK, is wel opgesteld voor 
(het beschermen van) kinderen in uiteenlopende situaties. Hierdoor zijn niet alle artikelen 
van het IVRK voor ieder kind in iedere situatie van toepassing.  
Ook in het IVRK is ‘family life‘ van groot belang. Dit belang wordt in verschillende artikelen 
– voor verschillende situaties – verwoord. Art. 10 betreft hereniging van ouders en kind als 
zij in verschillende staten verblijven. In artikel 9, wordt gezegd dat ouders en kind niet van 
elkaar gescheiden mogen worden tegen hun wil. Daar wordt echter wel een duidelijke 
restrictie aan toegevoegd, namelijk: …….tenzij de scheiding noodzakelijk is in het belang 
van het kind vanwege verwaarlozing of mishandeling.  Art. 20 diept deze toevoeging 
verder uit. Als een kind niet in zijn gezin kan verblijven vanwege de onvoldoende 
opvoedingscapaciteiten van de ouders,  dan verdient zijn nieuwe situatie, zoals een 
pleeggezin,  extra bescherming.  In art. 20 van het IVRK  wordt niet gesproken over 
hereniging, integendeel. In dat artikel wordt toegevoegd dat rekening gehouden moet 
worden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind in het 
pleeggezin. Deze vermelding is gebaseerd op de gehechtheidstheorie, nl. de noodzaak 
van een selectieve duurzame emotioneel veilig relatie van het kind met zijn primaire 
verzorger.2 De formuleringen in de artikelen van het IVRK zijn gericht op het welzijn van 
het kind en zijn ontwikkelingsbelang.  
De genoemde inspanning van de staten die partij zijn om gezinshereniging mogelijk te 
maken (art.10) is van een andere orde, namelijk: het mogelijk maken van het ingaan – of 
verlaten  – van een land zodat het gezin herenigd kan worden. Het artikel is bedoeld  voor 
situaties waarin ouder en kind van elkaar gescheiden zijn door oorlogen, natuurrampen, 
emigratie of ontvoering.  
 
In het IVRK staat gezinshereniging ten dienste van het belang van het kind.  Dit is 
verwoord  in een aantal  artikelen.  In art. 3: De belangen van het kind vormen de eerste 
overweging; Art. 6: Waarborgen scheppen voor mogelijkheden van overleven en 
ontwikkeling; Art. 9: Scheiding van de ouders is nodig wanneer sprake is van 
verwaarlozing of misbruik – met het eerbiediging van het  recht op contact tussen ouders 
en kind, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind; Art. 19: Maatregelen moeten 
genomen worden om het kind te beschermen tegen alle mogelijke vormen van lichamelijk 
en geestelijk geweld. 
 
Family Life wordt in het IVRK bovendien niet beperkt tot het door biologische betrekkingen 
ontstane gezin. Family Life ontstaat ook als een volwassene een kind in zijn gezin 
opneemt ter verzorging en opvoeding, zoals bij adoptiegezinnen en pleeggezinnen 
(Punselie, 20063)  

 
1 Vanwege de leesbaarheid wordt naar het kind verwezen met ‘hij’. Dit kan een jongen of een meisje zijn. 

Naar de biologische ouder wordt verwezen met ‘ouder’, en eveneens met hij. Dit kan de vader, de 
moeder of beiden zijn. Naar adoptie-, stief- of pleegouders wordt als zodanig verwezen. 

2 Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Inzichten uit 
gehechtheidsonderzoek. Raad voor de Rechtspraak, Research Memoranda. Nr. 6, Jrg.6.p. 35. 

3 Punselie, E.C.C. (2006). Voor een pleegkind met recht een toekomst. Kluwer, Meijers Instituut, Instituut 
voor rechtswetenschappelijk onderzoek.  



3 

In het IVRK komt geen enkel artikel voor waarin staat - of de aanbeveling wordt gedaan – 
dat brusjes samen in een pleeggezin (of andere gezinsvorm) geplaatst zouden moeten 
worden als hun ouders onvoldoende opvoedingscapaciteiten hebben om de kinderen 
adequaat te verzorgen en op te voeden. In het IVRK wordt niet gesproken over ‘broers en 
zusjes’. De artikelen zijn geformuleerd m.b.t. ‘het kind’.  
 
De Richtlijn Pleegzorg (NJI, 2015)4 stelt dat onderzoeksbevindingen niet eenduidig zijn 
over het effect van het al dan niet samenplaatsen van brusjes (p.48). De 
kinderombudsvrouw sluit zich hierbij aan in de Kinderrechtenmonitor (2016) 5 .”De 
onderzoeksbevindingen zijn niet eenduidig over het belang van het samenplaatsen”.  
(p.44). Het VN-kinderrechtencomité stelt dat familiebanden beschermd moeten worden, 
tenzij dit tegen het belang van het kind is (p.45). 
 
De Nederlandse Wet herziening kinderbeschemingsmaatregelen uit 1-1-2015 sluit aan op 
de inhoud van het IVRK, en is eveneens geformuleerd  ten behoeve van ‘het kind’. Als 
ouders hun kind verwaarlozen en/of mishandelen wordt het kind van zijn ouders 
gescheiden en  uit huis geplaatst.  (Art. 1:265a en 265b BW). Het family-life van het kind in 
het pleeggezin wordt in deze Wet duidelijk beschermd, nl.  middels het stellen van een 
tijdslimiet voor een terugplaatsing van het kind naar de ouders. Het gezag van de ouders 
over het kind kan beëindigd worden als zij niet ‘binnen een voor de persoon en 
ontwikkeling van het kind aanvaardbaar te achten termijn de verantwoordelijkheid de 
verzorging en opvoeding van het kind kunnen dragen’. (Art. 1: 266 BW). 
 
 

2. Het pedagogisch belang van Family-life na uithuisplaatsing 

Het pedagogisch belang van Family-life bij uithuisplaatsingen wordt vrijwel altijd 
gespecificeerd met betrekking tot de ouders. 
 
Een kind in een pleeggezin 

Als een kind gescheiden moet worden van zijn ouders omdat zij  hem onvoldoende zorg 
en veiligheid bieden, wordt  gezocht naar een pleeggezin omdat pleegouders zich in 
principe kunnen ontwikkelen tot ‘personen waarmee het kind een gehechtheidsrelatie aan 
kan gaan en  binnen deze relatie kan  leren met  grenzen en geboden om te gaan als deze 
gegeven worden in een sfeer van genegenheid’6. Door duurzaam beschikbaar te zijn en 
sensitief structuur aan te brengen in de wereld van het kind, durft het kind zich op hen te 
gaan verlaten. Het kind krijgt de gelegenheid een selectieve gehechtheids- én 
opvoedingsrelatie te ontwikkelen met pleegouders7 - de voorwaarde voor een adequate 
persoonlijkheidsontwikkeling.  
Een dergelijke relatie ontstaat in een pleeggezin niet als vanzelfsprekend, zoals in een 
‘gewoon’ gezin met competente ouders. Het pleegkind gaat wonen bij mensen die hij niet 
kent. Dit roept angst  op. Het kind kan terughoudend zijn in het aangaan van een relatie 
met de pleegouders, maar kan ook alle aandacht van (alle) volwassenen opeisen omdat 
hij te weinig zorg heeft gehad. Het kind kan ook  een ‘functionele’ relatie aangaan, waarin 
hij alleen naar de pleegouders luistert als het hem uitkomt. Pleegouders benoemen een 
dergelijke relatie als: ‘Er komt geen relatie tot stand.”  

 
4 Nji (2015) Richtlijn Pleegzorg. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut,  
5 Bolscher, A., Rap, S., e.a. (2016) Kinderrechtenmonitor. Den Haag: Bureau Kinderombudsman  
6 Juffer, F. (2010). Zie noot 2. 
7 Van den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. (Red.) (2010)  Pleegzorg in perspectief, ontwikkelingen in theorie 

en praktijk.  Assen: Van Gorcum, Hst. 5. 
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Pleegouders kennen het kind niet als hij bij hen komt wonen en kunnen daardoor niet als 
vanzelfsprekend adequaat reageren op zijn signalen – die bovendien afwijkend kunnen 
zijn van reacties van een kind dat opgroeit bij competente ouders. De pleegouders weten 
(nog) niet wat het gedrag van het kind betekent en waardoor hij  op een bepaalde manier 
reageert. Dit maakt het zorgen voor  en opvoeden van een pleegkind moeilijk en vraagt 
specifieke capaciteiten.  
 
Brusjes in een pleeggezin 

De taak van pleegouders wordt nog zwaarder als zij moeten zorgen voor twee kinderen 
die negatieve ervaringen hebben gehad met hun ouders. Ieder kind zal een strategie 
ontwikkeld hebben om toch aandacht van een ouder te krijgen, soms ook, of juist, door 
recalcitrant of agressief gedrag.  Een brusje is zijn rivaal. De kinderen hebben dan geen 
steun aan elkaar. De kans op een positieve relatie tussen hen is hierdoor klein. Brusjes 
hebben ook geen steun aan elkaar als het ene kind thuis de aandacht van de moeder had 
gevraagd en kreeg, en het andere kind van de vader. Zij ontwikkelen zich in een dergelijke 
situatie als het ware ‘los’ van elkaar.  Dit kan ook leiden tot apathie bij het kind dat niet in 
staat is voldoende aandacht te krijgen.  
Geplaatst in een pleeggezin komt deze rivaliteit en gebrek van een goede band tussen 
hen, naar voren. Pleegouders vermelden in die situaties dat er veel strijd is tussen de 
kinderen, veel jaloezie, veel ruzies en heimelijk pesten, veelal door het oudste of het 
intelligentste kind.  
Een andere bron van problemen kan zijn als de kinderen in het ouderlijk gezin wel steun 
aan elkaar hadden door gelijksoortige negatieve ervaringen en samen een ‘bondje’ 
vormden. In het pleeggezin kunnen zij dit bondje tegen de pleegouders inzetten.  
Gezamenlijk verzetten zij zich dan tegen de pleegouders als ‘de onbetrouwbare 
volwassenen’.  Zij hebben immers slechte ervaringen met volwassenen die de zorg voor 
hen hadden.  Vanwege hun – soms jarenlange –  ervaringen is veelal het bondje tussen 
de kinderen sterker dan een zich pas ontwikkelende relatie met pleegouders.  
 
Gegevens over samenplaatsingen uit recent onderzoek 

In de jaren 2011-begin 2019 is in Noord Brabant het PBM-project uitgevoerd: 
‘Terugplaatsing van pleegkinderen volgens het Pedagogisch Beslis-Model’8 In dit project 
zijn 70 kinderen opgenomen. Het samen plaatsen van brusjes bleek regelmatig niet goed 
te gaan. Zij bleken  vaak rivalen van elkaar te zijn. In de onderlinge contacten was sprake 
van  jaloersheid, strijd,  ruzies en pesten. Bij de start van de trajecten waren 34 kinderen 
samen met een brusje geplaatst. Aan het einde van de trajecten, dus na een half jaar, was 
dat aantal nog 18 kinderen (53%).  
 

3. Conclusie 

 
Er zijn geen aanwijzingen in het EVRM of het IVRK dat het behoud van Family Life van 
biologisch verbonden gezinsleden altijd prioriteit heeft en daarom wettelijk vastgelegd zou 
moeten worden. Als het kind niet bij zijn ouders kan opgroeien vanwege onvoldoende 

 
8 Het onderzoeks- en begeleidingsproject: ‘Pedagogisch Beslis-Model (PBM) voor (terugplaatsing van) 

pleegkinderen is uitgevoerd bij Sterk Huis (vroeger Kompaan en De Bocht) te Goirle in de jaren 2011-
begin 2019, o.l.v. A.M.Weterings, EC Kind in de Pleegzorg. Een PBM-terugplaatsingstraject duurt een 
half jaar, waarbij het kind iedere week een begeleid bezoek van een dag bij de ouder thuis heeft. Twee 
tussenrapporten, in 2014 en  2015, en enkele Notities zijn uitgebracht. Van de 70 zaken zijn 20 zaken 
geëvalueerd.  
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verzorging door de ouders, dan heeft bescherming van het family-life van het kind met zijn 
pleeggezin (of gezinsvorm) prioriteit. Het IVRK is hier heel duidelijk over.  
Het wettelijk laten vastleggen van  ‘samenplaatsen van broers en zusjes’ zal het kind niet 
ten goede komen en zal de pleegzorg als hulpverleningsvorm bemoeilijken. Voor deze 
conclusie zijn de volgende redenen. 
1. Er zijn in de verdragen EVRM en IVRK geen aanwijzingen te vinden voor de noodzaak 
van het samenplaatsen van broers en zusjes en noch voor een  wettelijke verankering.  
2. De beschikking van de rechtbank Den Haag d.d. 29-3-2019, die het DCI als 
onderbouwing van hun stelling gebruikt, heeft niet als onderwerp gehad: wel of niet 
samenplaatsen van twee broertjes van 11 en 13 jaar. De kinderen waren vanaf hun 
geboorte wekelijks bij de grootouders. In Mei 2018 gingen zij bij de grootouders wonen.  
De GI had de rechtbank verzocht de kinderen in verschillende behandelingsinternaten te 
plaatsen. De kinderen wilden graag bij de grootouders blijven. De rechter vond een uit-
plaatsing niet in het belang van de kinderen. Bovendien konden zij dan bij elkaar blijven. 
3.  Wettelijke verankering geeft een  groot beleidsprobleem 

Iedere hulpverlener wil zich aan de wet houden.  Als hij dat niet doet, is de kans groot dat 
ouders een klacht indienen of dat hij tuchtrechtelijk wordt aangeklaagd. Bij de 
inspanningen om een pleeggezin te vinden voor kinderen uit één gezin, krijgt dan het 
criterium ‘zoeken naar een pleeggezin dat tenminste twee kinderen wil opnemen’, prioriteit. 
De vraag of het pleeggezin geschikt zal zijn voor de problematiek van de beide kinderen, 
en voor de problemen die ‘samenplaatsen’ kunnen geven, wordt secundair. Dat is niet in 
het ontwikkelingsbelang van een pleegkind dat een uithuisgeplaatst brusje heeft .  
4. Bij het toch al toenemend tekort aan pleeggezinnen 9 , zal het vinden van een 
pleeggezin voor twee kinderen steeds langer gaan duren. Voor de kinderen betekent dit 
dat zij òf wel langer onverantwoord thuis moeten blijven òf wel ‘voorlopig dan maar’ in een 
opvangpleeggezin of internaat geplaatst worden.  
5. Het probleem wordt nog complexer als sprake is van drie of meer kinderen, vooral als 
het stief-brusjes zijn en als een ouder het wel, maar een stiefouder het niet eens is met 
een plaatsing. 
6. Door de extra problemen die het opvoeden van twee kinderen uit een problematisch 
gezin, wordt de kans op afbreking van een plaatsing verhoogd. 
 
 

4. Aanbevelingen  bij een overweging tot samenplaatsen van brusjes   

Wil men pedagogisch verantwoord brusjes samen  in een pleeggezin plaatsen, dan is het 
nodig zicht te hebben op gedragspatronen tussen ieder kind en de ouders en tussen de 
brusjes onderling vóór de uithuisplaatsing.  
Als reeds sprake is van ‘moeder-en-kind-opvang’, kan aan de leiding gevraagd worden 
speciaal aandacht aan dit onderwerp te geven en daarvan verslag te leggen.  
Op basis van kennis van de situatie vóór de uithuisplaatsing kan bezien worden of brusjes 
in hetzelfde pleeggezin of beter in verschillende gezinnen opgenomen kunnen worden. 
Echter, ook als het samenplaatsen in principe mogelijk zou zijn, dan verdient het snel 
kunnen plaatsen van de kinderen afzonderlijk de voorkeur, mede omdat ‘samenplaatsen’ 
meer risico’s met zich meebrengt  
 
 

 

 
9 Van den Bergh, P.M. (2013) Pleegouders, een investering waard. Amsterdam, Dickhoff Design. In 2007 

was de instroom van pleegouders 3.142, in 2016 2.471 en in 2018 2.566 nieuwe pleegouders 
(Factsheets, Pleegzorg Nederland.)  
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