
BW 1

TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Art.1 Vrijheid tot genot burgelijke rechten

Lid 1 Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgelijke rechten.

TITEL 2 HET RECHT OP DE NAAM

Art.8 Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de 

schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren.

TITEL 3 WOONPLAATS

Art.12 Afgeleide woonplaats

Lid 1 Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoefent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. 

Oefenen beide ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het 

kind de woonplaats van de ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft verbleven.

TITEL 4 BURGELIJKE STAND

AFDELING 3: AKTEN

Art.18a Partijen akte

Lid 3 Belanghebbende partijen kunnen zich door een daartoe bij authentieke akte gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

TITEL 11 AFSTAMMING

AFDELING 1: ALGEMEEN

Art.197 Een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten staan in familierechtelijke betrekking tot elkaar.

Art.198 Familierechtelijke betrekking moederschap

Lid 1 Moeder van het kind is de vrouw:

Sub.a Uit wie het kind is geboren.

Sub.d Wier ouderschap gerechtelijk is vastgesteld.

AFDELING 5: INROEPING OF BETWISTING VAN STAAT

Art.209 Iemands afstamming volgens zijn geboorteakte kan door een ander niet worden betwist, indien hij een staat overeenkomstig die

akte heeft.

Art.211 Inroeping van staat

Lid 1 Een verzoek tot gegrondverklaring van de inroeping van staat kan worden ingediend:

Sub.a Door het kind zelf.

Sub.b Door de erfgename van het kind, indien het kind gedurende zijn minderjarigheid of binnen drie jaren nadien is overleden.

Lid 2 Indien het kind een verzoek als bedoeld in het eerste lid had ingediend, kunnen zijn erfgenamen de procedure voortzetten.
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BW 1

TITEL 13 MINDERJARIGHEID

AFDELING 3: DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING 

Art.241 Voorziening in gezagsuitoefening; voorlopige toevertrouwing

Lid 2 De kinderrechter kan op verzoek van de raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie een gecertificeerde instelling

als bedoeld in artikel 1.1 van de jeugdwet, belasten met de voorlopige voogdij over de minderjarige indien het dringend en

onverwijld noodzakelijk is om in de gezagsuitoefening over de minderjarige  te voorzien teneinde de belangen van de minderjarige

te kunnen behartigen.

Art.242 De Raad voor de Kinderbescherming stelt zich op de hoogte van alle gevallen, waarin maatregelen met betrekking tot het gezag

over minderjarigen overwogen dienen te worden.

TITEL 14 HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE KINDEREN

AFDELING 1 ALGEMEEN

Art.247 Omvang ouderlijk gezag

Lid 1 Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en opvoeden.

Lid 2 Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk

welzijn en veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en 

opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Lid 3 Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder

te bevorderen.

Art.248 Het tweede lid van artikel 247 van dit boek is van overeenkomstige toepassing op de voogd en op degene die een minderjarige

verzorgt en opvoedt zoder dat hem het gezag over die minderjarige toekomt.

Art.250 Bijzondere curator

Lid 1 Wanneer in aangelegenheden betreffende diens verzorging en opvoeding, dan wel het vermogen van de midnerjarige, de belangen

van de met gezag het gezag belaste ouders of een van hen dan wel van de voogd of de beide voogden in strijd zijn met die van de

minderjarige, benoemt de rechtbank, danwel indien het een aangelegenheid inzake het vermogen van de minderjarige betreft,

de kantonrechter, of, indien de zaak reeds aanhangig is, de desbetreffende rechter, indien hij dit in het belang van de minderjarige

noodzakelijk acht, daarbij in het bijzonder de aard van deze belangenstrijd in aanmerking genomen, op verzoek van een belang-

hebbende of ambtshalve een bijzondere curator om de minderjarige ter zake, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.

Lid 2 Ingeval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij aanvang 

van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.
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BW 1

TITEL 14 HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE KINDEREN

AFDELING 2 OUDERLIJK GEZAG

Art.253b Gezag bij de moeder

Lid 1 Indien ten aanzien van een kind alleen het moederschap vaststaat van de vrouw uit wie het kind is geboren of indien de ouders van

een kind niet met elkaar gehuwd zijn dan wel gehuwd zijn geweest en zij het gezag niet gezamenlijk uitoefenen, oefent de moeder uit

wie het kind geboren is van rechtswege het gezag over het kind alleen uit, tenzij bij haar bevalling onbevoegd tot het gezag was.

AFDELING 4 ONDERTOEZICHTSTELLING VAN MINDERJARIGE (OTS)

Art.255 Ondertoezichtstelling

Lid 1 De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een minderjarige zodanig

opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en;

Sub.a de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die

het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende wordt geaccepteerd.

Lid 3 Indien de raad niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat nadat hij een verzoek tot onderzoek als bedoeld

in artikel 2.4, eerste lid, van de jeugdwet heeft ontvangen, deelt hij dit schriftelijk mee aan college van burgermeesters en

wethouders dat het verzoek heeft gedaan. De burgemeester kan na ontvangst van die mededeling de raad voor de kinder-

bescherming verzoeken het oordeel van de kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen 

van een gecertificeerde instelling. De raad voor de kinderbescherming die van de burgemeester zodanig verzoek ontvangt, 

vraagt binnen twee weken na de dagtekening van dat verzoek het oordeel van de kinderrechter of een ondertoezichtstelling van de 

minderjarige moet volgen.  In dat geval kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling ambtshalve uitspreken.

Lid 4 De kinderrechter vermeldt in de beschikking de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige alsmede de daarop 

afgestemde duur waarvoor de ondertoezichtstelling zal gelden.

Art.257 Voorlopige ondertoezichtstelling

Lid 1 De kinderrechter kan de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een ernstig 

vermoeden bestaat dat de grond, bedoeld in artikel 255, eerste lid, is vervuld en de maatregel noodzakelijk is om een acute en 

ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen.

Art.260 Verlenging

Lid 1 De kinderrechter kan, mits aan de grond, bedoeld in artikel 255, eerste lid, is voldaan, de duur van de ondertoezichtstelling telkens 

verlengen met ten hoogste een jaar.

Art.261 Opheffing

Lid 1 De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling opheffen indien de grond, bedoeld in artikel 255, eerste lid, niet langer is vervuld.
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BW 1

TITEL 14 HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE KINDEREN

AFDELING 4 ONDERTOEZICHTSTELLING VAN MINDERJARIGE (OTS)

Art.262 Toezicht, hulp en steun

Lid 1 De gecertificeerde instelling houdt toezicht op de minderjarige en zorgt dat aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouders 

of ouder hulp en steun worden geboden opdat de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige, bedoeld in 

artikel 255, vijfde lid, binnen de duur van de ondertoezichtstelling worden weggenomen. De inspanningen van de gecertificeerde

 instelling zijn erop gericht de ouders of de ouder zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun 

kinderen te laten dragen.

Lid 3 De gecertificeerde instelling bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouders of ouder en de minderjarige.

Art.263 Schriftelijke aanwijzing

Lid 1 De gecertificeerde instelling kan ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven betreffende de verzorging en 

opvoeding van de minderjarige. Zij kan dit doen indien de met het gezag belaste ouder of de minderjarige niet instemmen met, dan 

wel niet of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 4.1.3, eerste lid, van de Jeugdwet 

of indien dit noodzakelijk is teneinde de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.

Art.264 Vervallenverklaring

Lid 1 Op verzoek van een met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder kan de kinderrechter een schriftelijke 

aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren. Het verzoek heeft geen schorsende kracht, tenzij de kinderrechter het 

tegendeel bepaalt.

Lid 2 Bij de indiening van het verzoek wordt de beslissing van de gecertificeerde instelling overgelegd.

Art.265b Machtiging uithuisplaatsing (UHP)

Lid 1 Indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke

of lichamelijke gesteldheid, kan de kinderrechter de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, die belast is 

met de uitvoering van de ondertoezichtstelling op haar verzoek machtigen de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis 

te plaatsen.

Lid 2 De machtiging kan eveneens worden verleend op verzoek van de raad voor de kinderbescherming of op verzoek van het openbaar 

ministerie. De raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie legt bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet over.
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BW 1

TITEL 14 HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE KINDEREN

AFDELING 4 ONDERTOEZICHTSTELLING VAN MINDERJARIGE (OTS)

Art.265d Beëindiging uithuisplaatsing

Lid 1 Een uithuisplaatsing kan door de gecertificeerde instelling worden beëindigd indien deze niet langer noodzakelijk is in het belang 

van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot het verrichten van het onderzoek, bedoeld in artikel 265b, eerste lid, en 

het belang van de minderjarige zich tegen beëindiging niet verzet.

Lid 2 De met het gezag belaste ouder, de minderjarige van twaalf jaar of ouder of een ander die de minderjarige als behorende tot zijn 

gezin verzorgt en opvoedt kunnen wegens gewijzigde omstandigheden de gecertificeerde instelling verzoeken:

Sub.a de uithuisplaatsing te beëindigen;

Sub.b de duur ervan te bekorten;

Sub.c af te zien van een krachtens de machtiging toegestane wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige, tenzij de toestemming 

reeds met toepassing van artikel 265i is verleend.

Art.265e Gezagsuitoefening door gecertificeerde instelling

Lid 1 De kinderrechter kan bij de verlening van de machtiging tot uithuisplaatsing en ook nadat deze machtiging is verleend, op verzoek 

bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de gecertificeerde instelling die het toezicht uitoefent, voor zover dit 

noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Hij kan dit doen met betrekking tot:

Sub.a de aanmelding van de minderjarige bij een onderwijsinstelling,

Sub.b het geven van toestemming voor een medische behandeling van de minderjarige jonger dan twaalf jaar of van de minderjarige van 

twaalf jaar of ouder die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, of

Lid 2 De duur van de gedeeltelijke uitoefening van het gezag is niet langer dan die van de verleende machtiging tot uithuisplaatsing.

Art.265f Beperking contact

Lid 1 Voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van de minderjarige, kan de gecertificeerde instelling voor de duur 

daarvan de contacten tussen een met het gezag belaste ouder en de minderjarige beperken.

Art.265g Zorg- of omgangsregeling

Lid 1 Voor de duur van de ondertoezichtstelling kan de kinderrechter op verzoek van de gecertificeerde instelling een verdeling van de 

zorg- en opvoedingstaken of een regeling inzake de uitoefening van het recht op omgang vaststellen of wijzigen voor zover dit in het

belang van de minderjarige noodzakelijk is.

Lid 2 Op het verzoek van een met het gezag belaste ouder, een omgangsgerechtigde, de minderjarige van twaalf jaar of ouder en de 

gecertificeerde instelling kan de kinderrechter de in het eerste lid genoemde beslissing wijzigen op grond dat nadien de 

omstandigheden zijn gewijzigd, of dat bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Lid 3 Zodra de ondertoezichtstelling is geëindigd, geldt de op grond van het eerste lid vastgestelde regeling als een regeling als bedoeld in 

artikel 253a, tweede lid, onder a, dan wel artikel 377a, tweede lid.
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BW 1

TITEL 14 HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE KINDEREN

AFDELING 4 ONDERTOEZICHTSTELLING VAN MINDERJARIGE (OTS)

Art.265i Wijziging verblijfplaats

Lid 1 De gecertificeerde instelling behoeft de toestemming van de kinderrechter voor wijziging in het verblijf van een minderjarige die ten 

minste een jaar door een ander als de ouder is opgevoed en verzorgd als behorende tot zijn gezin.

Art.265j Mededeling beëindiging of niet-verlengening

Lid 1 Indien de gecertificeerde instelling oordeelt dat niet-verlenging van de ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 260, tweede lid, of 

niet-verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing, bedoeld in artikel 265c, tweede lid, aangewezen is, doet zij hiervan tijdig doch 

uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de duur van de ondertoezichtstelling of machtiging tot uithuisplaatsing en onder 

overlegging van een verslag van het verloop van de ondertoezichtstelling of de uithuisplaatsing mededeling aan de raad voor de 

kinderbescherming.

Lid 2 De gecertificeerde instelling kan een uithuisplaatsing gedurende de termijn waarvoor zij is toegestaan beëindigen. De gecertificeerde 

instelling doet van het voornemen daartoe tijdig doch uiterlijk een maand voor het voorgenomen tijdstip van beëindiging en onder 

overlegging van een verslag van het verloop van de uithuisplaatsing, mededeling aan de raad voor de kinderbescherming.

Lid 3 Indien een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing twee jaar of langer heeft geduurd, gaat het verzoek tot verlenging van de 

ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van de gecertificeerde instelling vergezeld van een advies van de raad voor de kinder-

bescherming met betrekking tot de verlenging van die ondertoezichtstelling. De gecertificeerde instelling doet van het voornemen 

tot een voornoemd verzoek tijdig doch uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de ondertoezichtstelling mededeling aan de 

raad voor de kinderbescherming.

Art.265k Schriftelijk verzoek

Lid 1 Verzoeken op grond van deze afdeling worden schriftelijk gedaan. Voor zover zij aan de kinderrechter zijn gericht, kunnen zij worden

ingediend zonder advocaat met uitzondering van het verzoek bedoeld in artikel 262b.

Lid 2 De gecertificeerde instelling die een verzoek indient of ter terechtzitting wordt opgeroepen, zendt bij het verzoekschrift of onverwijld 

na de oproep, het plan, bedoeld in artikel 4.1.3, eerste lid, van de Jeugdwet, en een verslag van het verloop van de ondertoezicht-

stelling aan de kinderrechter.

Lid 3 Het plan en het verslag, bedoeld in het tweede lid, worden eveneens gezonden aan de raad voor de kinderbescherming.
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BW 1

TITEL 14 HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE KINDEREN

AFDELING 5 BEËINDIGING VAN HET OUDERLIJK GEZAG

Art.266 Beëindiging ouderlijk gezag

Lid 1 De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:

Sub.a een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor 

de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling 

van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

Sub.b de ouder het gezag misbruikt.

Art.267 Verzoek raad voor de kinderbescherming/OM

Lid 2 Indien de raad niet tot een verzoek als bedoeld in het eerste lid overgaat nadat hij een verzoek tot onderzoek hiertoe van de 

gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling over de minderjarige uitvoert, heeft ontvangen, deelt hij dit schriftelijk mee aan 

die gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling kan na ontvangst van die mededeling de raad voor de kinderbescherming 

verzoeken het oordeel van de rechtbank te vragen of beëindiging van het gezag het noodzakelijk is. De raad voor de kinder-

bescherming die van de gecertificeerde instelling zodanig verzoek ontvangt, vraagt binnen twee weken na de dagtekening van dat 

verzoek het oordeel van de rechtbank of een beëindiging van het gezag moet volgen. In dat geval kan de rechtbank de beëindiging 

van het gezag ambtshalve uitspreken.

Art.267a Ondertoezichtstelling i.p.v. beëindiging

De rechter die een verzoek tot beëindiging van het gezag afwijst, kan een minderjarige onder toezicht te stellen als bedoeld in

artikel 255 mits aan de grond hiervoor is voldaan.

Art.268 Schorsing

Lid 1 De rechtbank kan een ouder geheel of gedeeltelijk in de uitoefening van het gezag schorsen indien:

Sub.a een ernstig vermoeden bestaat dat de grond, bedoeld in artikel 266, eerste lid, aanhef en onder a of b is vervuld en de maatregel 

noodzakelijk is om een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen, of

Sub.b een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar of van de minderjarige van twaalf jaar of ouder die niet in 

staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens 

gezondheid af te wenden en een ouder die het gezag uitoefent toestemming daarvoor weigert.

Lid 4 Artikel 267 is van overeenkomstige toepassing.

Lid 5 De schorsing in de uitoefening van het gezag vervalt na verloop van drie maanden na de dag van de beschikking, tenzij voor het 

einde van deze termijn beëindiging van het gezag is verzocht.

Art.269 In plaats van schorsing van beide ouders of van een ouder in de uitoefening van het gezag als bedoeld in artikel 268, kan de 

rechtbank een kind onder toezicht stellen als bedoeld in artikel 255 mits aan de grond hiervoor is voldaan.
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TITEL 15 OMGANG EN INFORMATIE

Art.377a Recht op omgang

Lid 1 Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet 

met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

Lid 3 De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:

Sub.a omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of

Sub.b de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet 

worden geacht tot omgang, of

Sub.d omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Art.377c Informatieplicht derden

Lid 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste ouder desgevraagd door derden die

beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens 

verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze zou 

verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het 

belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.

Lid 2 Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ouder bepalen dat de 

informatie op de door hem aan te geven wijze moet worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het 

belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.

Art.377d Aanvang uitoefening omgangsrecht

Lid 1 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, begint de uitoefening van het recht op omgang zodra de 

desbetreffende beschikking in kracht van gewijsde is gegaan of, indien zij uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, daags nadat de 

beschikking is verstrekt of verzonden.

TITEL 16 CURATELE

Art.378 Curatele

Lid 1 Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen 

niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van

Sub.a zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel

Sub.b gewoonte van drank- of drugsmisbruik,

en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden 

bewerkstelligd.
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TITEL 16 OMGANG EN INFORMATIE

Art.379 Op verzoek

Lid 1 De curatele kan worden verzocht door de betrokken persoon, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere 

levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 

253t het gezag over de betrokken persoon uitoefent, zijn voogd, zijn bewindvoerder als bedoeld in titel 19 en zijn mentor als 

bedoeld in titel 20.

Lid 2 De curatele kan voorts worden verzocht door het openbaar ministerie en door de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd 

of die aan de betrokkene begeleiding biedt. In het laatste geval wordt in het verzoekschrift tevens vermeld waarom de in het eerste 

lid genoemde personen – bloedverwanten in de zijlijn in de derde en vierde graad daaronder niet begrepen – niet tot indiening van 

een verzoek zijn overgegaan.

Art.382 Bekwaamheid tot familierechtelijke handelingen

Hij die uit hoofde van gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele is gesteld, blijft bekwaam tot het verrichten van familie-

rechtelijke handelingen voor zover de wet niet anders bepaalt.

TITEL 17 LEVENSONDERHOUD

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Art.392 Onderhoudsplichtigen

Lid 1 Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden:

Sub.a de ouders

Art.394 Onderhoudsplicht verwekker

De verwekker van een kind dat alleen een moeder heeft, alsmede de persoon die als levensgezel van de moeder ingestemd heeft 

met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, is als ware hij ouder verplicht tot het voorzien in de 

kosten van verzorging en opvoeding van het kind dan wel, na het bereiken van de meerderjarigheid van het kind, tot het voorzien in 

de kosten van levensonderhoud en studie overeenkomstig de artikelen 395a en 395b. Nadien bestaat deze verplichting slechts in 

geval van behoeftigheid van het kind.

Art.395a Verlengde onderhoudsplicht t.o.v. meerderjarige kinderen tot 21 jaar

Lid 1 Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 

een en twintig jaren niet hebben bereikt.
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BW 1

TITEL 17 LEVENSONDERHOUD

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Art.395b Rechterlijke beslissingen inzake onderhoud blijven gelden

Heeft de rechter het bedrag bepaald, dat een ouder of stiefouder dan wel, overeenkomstig artikel 394, de verwekker of de persoon 

die in artikel 394 daarmee gelijk is gesteld ter zake van de verzorging en opvoeding van zijn minderjarig kind of stiefkind moet 

betalen en is deze verplichting tot aan het meerderjarig worden van het kind van kracht geweest, dan geldt met ingang van dit 

tijdstip de rechterlijke beslissing als een tot bepaling van het bedrag ter zake van levensonderhoud en studie als in artikel 395a van 

dit boek bedoeld.

AFDELING 2 VOORZIENING IN DE KOSTEN VAN VERZORGING EN OPVOEDING VAN MINDERJARIGE KINDEREN EN STIEFKINDEREN

Art.404 Onderhoudsplicht naar draagkracht

Lid 1 Ouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

Art.407 Wijziging van het bedrag

Gelijktijdig met een door de rechtbank te geven uitspraak betreffende het over de kinderen uit te oefenen gezag na ontbinding van 

het huwelijk na scheiding van tafel en bed kan de rechtbank op verzoek van een ouder het bedrag wijzigen van een, in verband met 

de voorafgegane gezagsvoorziening, bepaalde periodieke uitkering tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

Art.408 Invordering door LBIO

Lid 2 Op verzoek van een gerechtigde als bedoeld in het eerste lid, van een onderhoudsplichtige dan wel op gezamenlijk verzoek van een 

gerechtigde en onderhoudsplichtige neemt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen de invordering van de onderhouds-

gelden op zich. De executoriale titel wordt daartoe door de onderhoudsgerechtigde in handen gesteld van dit Bureau. 

De overhandiging daarvan machtigt het Bureau tot het doen van de invordering, zo nodig door middel van executie.
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BW 1

TITEL 19 ONDERBEWINDSTELLING TER BESCHERMING VAN MEERDERJARIGE

AFDELING 3 VASTSTELLING VAN OVERLIJDEN IN BEPAALDE GEVALLEN

Art.431 Beschermingsbewind

Lid 1 Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, 

als gevolg van

Sub.a zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel

Sub.b verkwisting of het hebben van problematische schulden,

kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen 

toebehoren. Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot zijn 

huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn 

echtgenoot dan wel geregistreerd partner staan.

Lid 2 Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, in de in het vorige lid bedoelde 

toestand zal verkeren, kan het bewind reeds voor de meerderjarigheid worden ingesteld.

Lid 3 Het bewind kan eveneens worden ingesteld indien te verwachten is dat de rechthebbende binnen afzienbare tijd in de in het eerste 

lid bedoelde toestand zal verkeren.
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GRONDWET

HOOFDSTUK 1 GRONDRECHTEN

Art.1 Gelijke behandeling

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art.3 Gelijke benoembaarheid

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Art.6 Vrijheid van godsdienst

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens 

ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Art.7 Vrijheid van meningsuiting

Lid 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet.

Lid 2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

Lid 3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand 

voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven 

van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

Lid 4 De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Art.8 Recht van vereniging

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Art.9 Recht van vergadering en betoging

Lid 1 Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Art.10 Eerbiediging en bescherming persoonlijke levenssfeer

Lid 1 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Lid 2 De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoons-

gegevens.

Lid 3 De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat 

daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Art.11 Onaantastbaarheid lichaam

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
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GRONDWET

HOOFDSTUK 1 GRONDRECHTEN

Art.12 Binnentreden woning

Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet 

bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

Art.13 Brief-, telefoon-, telegraafgeheim

Lid 1 Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

Lid 2 Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die

daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Art.14 Onteigening

Lid 1 Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander 

naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

Lid 2 De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.

Lid 3 In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het 

algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendoms-

recht wordt beperkt.

Art.15 Vrijheidsontneming

Lid 1 Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

Lid 2 Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in 

dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, 

indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

Lid 3 De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.

Lid 4 Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet 

met de vrijheidsontneming verdraagt.

Art.16 Geen straf zonder wettelijke bepaling

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Art.17 Wettelijke toegekende rechter

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Art.20 Bestaanszekerheid

Lid 1 De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
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GRONDWET

HOOFDSTUK 5 WETGEVING EN BESTUUR

Art.94 Verdrag boven wetten

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een 

ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Art.109 Rechtspositie ambtenaren

De wet regelt de rechtspositie van de ambtenaren. Zij stelt tevens regels omtrent hun bescherming bij de arbeid en omtrent mede-

zeggenschap.

Art.110 Openbaarheid

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

HOOFDSTUK 6 RECHTSPRAAK

Art.113 Strafrechtspraak

Lid 1 Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.

Lid 3 Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht worden opgelegd.

Art.120 Toetsingsverbod

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.
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WET ALGEMENE

BEPALINGEN

Art.11 Rechtspreken volgens de wet

De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.

Art.13 Verbod van rechtsweigering

De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit 

hoofde van regtsweigering vervolgd worden.

Art.13a Invloed volkenrecht

De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de 

uitzonderingen in het volkenregt erkend.
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ALGEMENE WET

GELIJKE BEHANDELING

Art.1 Begripsbepaling

Lid 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Sub.a onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;

Sub.b direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is 

of zou worden behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 

homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;

Sub.c indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst,

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in 

vergelijking met andere personen bijzonder treft.

Lid 3 Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en 

moederschap.

Art.1a Verbod van intimidatie

Lid 1 Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie en een verbod van seksuele intimidatie.

Lid 2 Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat met de hoedanigheden of gedragingen, bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, onderdeel b, verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast 

en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Art.2 Objectieve rechtvaarding

Lid 1 Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid indien dat onderscheid 

objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Lid 2 Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht geldt niet:

Sub.a in gevallen waarin het geslacht bepalend is;

Sub.b in gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, en

Sub.c in verband met zwangerschap en moederschap.

Art.8a Beroep op Awbg

Lid 1 Het is verboden personen te benadelen wegens het feit dat zij in of buiten rechte een beroep hebben gedaan op deze wet of ter 

zake bijstand hebben verleend.

Lid 2 Het feit dat een persoon het in artikel 1a, tweede en derde lid, bedoelde gedrag afwijst of lijdzaam ondergaat, mag niet ten grond-

slag liggen aan een beslissing die die persoon treft.
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ALGEMENE WET

GELIJKE BEHANDELING

Art.10 Bewijslast

Lid 1 Indien degene die meent dat in zijn nadeel een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in deze wet, in rechte feiten aanvoert 

die dat onderscheid kunnen doen vermoeden, dient de wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met deze wet is gehandeld.

Lid 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op vorderingen als bedoeld in artikel 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek 

en op beroepen ingesteld in bestuursrechtelijke procedures door belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht.
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JEUGDWET

HOOFDSTUK 3 GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN

Art.3.1 Onderzoek noodzaak maatregel

Lid 2 Tevens kan de raad voor de kinderbescherming een onderzoek als bedoeld in het eerste lid doen, indien:

Sub.a sprake is van een acute en ernstig bedreigende situatie voor de minderjarige, of

Sub.b bij de uitvoering van enige andere wettelijke taak van de raad voor de kinderbescherming blijkt dat er sprake is van een geval 

waarbij een kinderbeschermingsmaatregel overwogen dient te worden.

Art.3.2 Gecertificeerde instelling 

Lid 2 Een gecertificeerde instelling biedt geen jeugdhulp aan.

Art.3.3 Volledigheid

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang 

zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Art.3.5 Bepalen jeugdhulp

Lid 1 De gecertificeerde instelling bepaalt of en, zo ja, welke jeugdhulp is aangewezen bij de uitvoering van de kinderbeschermings-

maatregel of jeugdreclassering. Zij overlegt hiertoe met het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft.

Lid 3 De gecertificeerde instelling en het college leggen de wijze van overleggen vast in een protocol.

Art.4.1.1 Verantwoorde hulp

Lid 1 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed 

niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte 

van de jeugdige of ouder.

Lid 2 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling organiseren zich op zodanige wijze, voorzien zich kwalitatief en kwantitatief 

zodanig van personeel en materieel en dragen zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of 

redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde hulp. De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling betrekken hierbij de 

resultaten van overleg tussen jeugdhulpaanbieders, het college en cliëntenorganisaties. Voor zover het betreft jeugdhulp die verblijf 

van een jeugdige of ouder in een accommodatie gedurende ten minste een etmaal met zich brengt, draagt de jeugdhulpaanbieder 

er tevens zorg voor dat in de accommodatie geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of 

levensovertuiging van de jeugdige of ouder.

Lid 3 De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming 

met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard.
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JEUGDWET

HOOFDSTUK 4 EISEN AAN JEUGDHULPAANBIEDERS EN GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN

Art.4.1.2 Familiegroepsplan

Bij het uitvoeren van artikel 4.1.1 en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 

problemen en stoornissen biedt de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling als eerste de mogelijkheid om, binnen een 

redelijke termijn, een familiegroepsplan op te stellen. Het voorgaande is niet van toepassing op de gecertificeerde instelling die

 jeugdreclassering uitvoert of die de voogdij uitoefent in het geval dat het gezag van de ouders is beëindigd. Slechts indien de ouders

 aan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling te kennen hebben gegeven dat zij geen gebruik wensen te maken van de 

in de eerste zin bedoelde mogelijkheid, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of de 

belangen van het kind anderszins geschaad worden, kan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling hiervan afzien.

Art.4.1.3 Hulpverleningsplan

Lid 1 In dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder plan: hulpverleningsplan of plan van aanpak.

Lid 2 Indien afgezien wordt van het opstellen van een familiegroepsplan omvat het uitvoeren van artikel 4.1.1 het werken op basis van 

een plan waarover is overlegd met de jeugdige en de ouders en dat is afgestemd op de behoeften van de jeugdige.

Lid 3 Indien sprake is van pleegzorg vindt over het plan tevens overleg met de betrokken pleegouder plaats.

Lid 4 Tenzij het de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering of gesloten jeugdhulp betreft, kan het plan 

mondeling overeen worden gekomen met de jeugdige en de ouders. Indien de jeugdige, een van de ouders of de jeugdhulp-

aanbieder dat wenst, wordt het plan binnen veertien dagen op schrift gesteld.

Lid 5 Het plan wordt vastgesteld uiterlijk binnen zes weken nadat is komen vast te staan dat afgezien wordt van het opstellen van een 

familiegroepsplan.

Art.4.1.4 Kwaliteitssysteem

Lid 1 Het uitvoeren van artikel 4.1.1, tweede lid, omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van 

de hulpverlening.

Art.4.1.5 Nadere regelgeving

Lid 1 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien het niveau van de hulp dit vereist, nadere regels worden gesteld met betrekking 

tot de uitvoering van de artikelen 4.1.1, tweede lid, 4.1.3 en 4.1.4.

Lid 2 Indien uitvoering van de artikelen 4.1.1, tweede lid, 4.1.3 en 4.1.4 overeenkomstig de op grond van het eerste lid gestelde regels 

niet blijkt te leiden tot verantwoorde hulp, kunnen bij algemene maatregel van bestuur tevens nadere regels worden gesteld met 

betrekking tot artikel 4.1.1, eerste lid.
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JEUGDWET

HOOFDSTUK 4 EISEN AAN JEUGDHULPAANBIEDERS EN GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN

Art.4.1.9 Vertrouwenspersoon

Lid 1 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling informeren jeugdigen, ouders en pleegouders tijdig over de mogelijkheid 

gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon.

Lid 3 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling dragen er zorg voor dat de jeugdigen, ouders en pleegouders zelfstandig, 

zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.

HOOFDSTUK 7 GEGEVENSVERWERKING, PRIVACY EN TOESTEMMING

Art.7.1.4.5 Verwijdering melding

Lid 1 Een meldingsbevoegde verwijdert een door hem gedane melding uit de verwijsindex indien naar zijn oordeel:

Sub.a die melding niet terecht is gedaan;

Sub.b het eerder gesignaleerde risico niet meer aanwezig is.

Lid 2 Een melding wordt voorts in elk geval uit de verwijsindex verwijderd:

Sub.a ten hoogste twee jaar nadat zij is gedaan;

Sub.b met ingang van de dag dat de jeugdige de leeftijd van drieëntwintig jaar bereikt, of

Sub.c zo spoedig mogelijk na het overlijden van de jeugdige.

Art.7.3.6 Vastlegging toestemming

Op verzoek van de betrokkene legt de jeugdhulpverlener in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende 

aard deze toestemming heeft gegeven.

Art.7.3.9 Vernietiging dossier

Lid 1 De jeugdhulpverlener vernietigt de gegevens uit het dossier na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene.

Lid 2 Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van 

aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen 

vernietiging verzet.

Art.7.3.10 Inzage en afschrift

De jeugdhulpverlener verstrekt aan de betrokkene desgevraagd inzage in en afschrift van de gegevens uit het dossier. De 

verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van een ander.
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JEUGDWET

HOOFDSTUK 7 GEGEVENSVERWERKING, PRIVACY EN TOESTEMMING

Art.7.3.11 Inzage derden

Lid 1 Onverminderd artikel 7.3.2, derde lid, tweede volzin, draagt de jeugdhulpverlener zorg, dat aan anderen dan de betrokkene geen

inlichtingen over de betrokkene dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier worden verstrekt dan met 

toestemming van de betrokkene. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke 

levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking geschiedt zonder inachtneming van beperkingen, indien het bij 

of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

Lid 2 Onder anderen dan de betrokkene is niet begrepen:

Sub.a degene die rechtstreeks betrokken is bij de verlening van die jeugdhulp en degene die optreedt als vervanger van de jeugdhulpver-

lener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden, en

Sub.b degene wiens toestemming ter zake van de verlening van jeugdhulp op grond van de artikelen 7.3.4 en 7.3.15 is vereist, alsmede, 

indien de toestemming van de personen bedoeld in artikel 7.3.4 niet is vereist, de personen bedoeld in artikel 7.3.4, tweede lid.

Art.7.3.13 Privacy betrokkene

Lid 1 De jeugdhulpverlener voert de verlening van jeugdhulp uit buiten de waarneming van anderen dan de betrokkene, tenzij de 

betrokkene ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen.

Art.7.3.15 Verplichtingen jegens wettelijke vertegenwoordiger

Lid 1 De verplichtingen op grond van deze paragraaf voor de jeugdhulpverlener jegens de betrokkene, gelden, indien de betrokkene de

leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, voor de jeugdhulpverlener jegens de ouders die het gezag over de betrokkene 

uitoefenen dan wel jegens zijn voogd.

Art.7.3.16 Verrichting zonder toestemming

Lid 1 Indien op grond van artikel 7.3.15 voor het uitvoeren van een verrichting uitsluitend de toestemming van een daar bedoelde 

persoon in plaats van die van de betrokkene vereist is, dan kan tot de verrichting zonder die toestemming worden overgegaan

indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt aangezien onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is

teneinde ernstig nadeel voor de betrokkene te voorkomen.

Lid 2 Een volgens de artikelen 7.3.4 en 7.3.15 vereiste toestemming mag worden verondersteld te zijn gegeven, indien de desbetreffende 

verrichting niet van ingrijpende aard is.
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JEUGDWET

HOOFDSTUK 9 TOEZICHT EN HANDHAVING

Art.9.3 Aanwijzing of bevel

Lid 1 Indien een van Onze Ministers van oordeel is dat een jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling deze wet of de daarop 

berustende bepalingen niet of onvoldoende naleeft, kan hij de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling die het betreft 

een schriftelijke aanwijzing geven.

Art.9.6 Bestuurlijke boete

Lid 2 Onze Ministers zijn beiden bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 6.700,– op te leggen ter zake van een gedraging die in 

strijd is met een krachtens artikel 9.3 gegeven aanwijzing, voor zover deze betreft het niet of onvoldoende naleven van artikel 4.3.1, 

tweede lid, onderdelen d tot en met j.

Lid 4 Een gedraging in strijd met artikel 4.1.8 is een strafbaar feit.
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VERDRAG INZAKE

DE RECHTEN VAN

HET KIND (IVRK)

Art.2 Discriminatieverbod

Lid 1 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun 

rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 

overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind 

of van zijn of haar ouder of wettige voogd.

Lid 2 Maatregelen tegen discriminatie

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van 

discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van 

de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Art.3 Belangen van het kind

Lid 1 Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maat-

schappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het 

kind de eerste overweging.

Lid 2 Bescherming en zorg

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar 

welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk 

verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

Lid 3 De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de 

bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de 

veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

Art.5 Eerbiedigen van het gezag over het kind

De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de

leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die 

wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind 

van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.

Art.6 Recht op leven en ontwikkeling

Lid 2 De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.
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VERDRAG INZAKE

DE RECHTEN VAN

HET KIND (IVRK)

Art.7 Recht op naam, nationaliteit en ouders

Lid 1 Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een 

nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen, en door hen te worden verzorgd.

Art.8 Recht op behoud of herstel identiteit

Lid 1 De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip

van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.

Lid 2 Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de 

Staten die partij zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.

Art.9 Recht op gezinsleven

Lid 1 De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde 

autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de 

toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan 

noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de ouders, of 

wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten aanzien van de verblijfplaats van het kind.

Lid 2 In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te krijgen aan de procedures deel 

te nemen en hun standpunten naar voren te brengen.

Lid 3 De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis 

persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van 

het kind.

Lid 4 Indien een dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen door een Staat die partij is, zoals de inhechtenisneming, 

gevangenneming, verbanning, deportatie, of uit een maatregel het overlijden ten gevolge hebbend (met inbegrip van overlijden, 

door welke oorzaak ook, terwijl de betrokkene door de Staat in bewaring wordt gehouden) van één ouder of beide ouders of van 

het kind, verstrekt die Staat, op verzoek, aan de ouders, aan het kind of, indien van toepassing, aan een ander familielid van het kind 

de noodzakelijke inlichtingen over waar het afwezige lid van het gezin zich bevindt of waar de afwezige leden van het gezin zich 

bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtingen het welzijn van het kind zou schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen 

voorts dat het indienen van een dergelijk verzoek op zich geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkene(n).
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VERDRAG INZAKE

DE RECHTEN VAN

HET KIND (IVRK)

Art.10 Gezinshereniging

Lid 1 In overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel 9, eerste lid, worden aanvragen van een kind 

of van zijn ouders om een Staat die partij is, voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met 

welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het indienen van een dergelijke 

aanvraag geen nadelige gevolgen heeft voor de aanvragers en hun familieleden.

Art.12 Horen van het kind

Lid 1 De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten 

in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeen-

stemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.

Lid 2 Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die 

het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een 

wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.

Art.13 Vrijheid van meningsuiting

Lid 1 Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard 

ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht landsgrenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in 

de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn of haar keuze.

Art.14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Lid 1 De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

Lid 2 De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien van toepassing, van de wettige voogden, om 

het kind te leiden in de uitoefening van zijn of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van 

het kind.

Art.16 Recht op privacy

Lid 1 Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar 

gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en 

goede naam.

Lid 2 Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.
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VERDRAG INZAKE

DE RECHTEN VAN

HET KIND (IVRK)

Art.18 Gezamenlijke verantwoordelijkheid ouders

Lid 1 De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang het geval, 

wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het belang van het 

kind is hun allereerste zorg.

Lid 3 De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat kinderen van werkende ouders recht hebben op 

gebruikmaking van diensten en voorzieningen voor kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen.

Art.19 Maatregelen tegen geweld, verwaarlozing en misbruik

Lid 1 De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig 

gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of 

geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van sexueel misbruik, terwijl het kind 

onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.

Art.20 Gezinsvervangende zorg

Lid 1 Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort, moet missen, of dat men in zijn of haar eigen belang 

niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.

Art.25 Evaluatie uithuisplaatsing

De Staten die partij zijn, erkennen het recht van een kind dat door de bevoegde autoriteiten uit huis is geplaatst ter verzorging, 

bescherming of behandeling in verband met zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheid, op een periodieke evaluatie van de 

behandeling die het kind krijgt en van alle andere omstandigheden die verband houden met zijn of haar plaatsing.

Art.27 Recht op toereikende levensstandaard

Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke,

intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

Lid 2 De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het waarborgen, 

naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de 

ontwikkeling van het kind.

Lid 3 De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste 

staan, passende maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te verwezenlijken, 

en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma's voor materiële bijstand en ondersteuning, met name wat betreft 

voeding, kleding en huisvesting.
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VERDRAG INZAKE

DE RECHTEN VAN

HET KIND (IVRK)

Art.30 Minderheden

In die Staten waarin etnische of godsdienstige minderheden, taalminderheden of personen behorend tot de oorspronkelijke 

bevolking voorkomen, wordt het kind dat daartoe behoort niet het recht ontzegd te zamen met andere leden van zijn of haar groep 

zijn of haar cultuur te beleven, zijn of haar eigen godsdienst te belijden en ernaar te leven, of zich van zijn of haar eigen taal 

te bedienen.

Art.31 Recht op ontspanning

Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden 

passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

Lid 2 De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, bevorderen 

de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en 

recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding.

Art.32 Bescherming tegen explotatie

Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het 

verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor 

de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

Art.34 Bescherming tegen sexueel misbruik

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van sexuele exploitatie en sexueel misbruik.

 Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen 

dat:

Sub.a een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige sexuele activiteiten;

Sub.b kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige sexuele praktijken;

Sub.c kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.

Art.35 Voorkoming kinderhandel

De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen ter voorkoming van de ontvoering 

of de verkoop van of van de handel in kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook.

Art.36 Bescherming tegen overige exploitatie

De Staten die partij zijn, beschermen het kind tegen alle andere vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het 

welzijn van het kind.
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VERDRAG INZAKE

DE RECHTEN VAN

HET KIND (IVRK)

Art.37 Foltering; doodstraf; levenslange gevangenisstraf

De Staten die partij zijn, waarborgen dat:

Sub.a geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. 

Doodstraf noch levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vrijlating wordt opgelegd voor strafbare feiten gepleegd 

door personen jonger dan achttien jaar;

Sub.b geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid wordt beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of 

gevangenneming van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de 

kortst mogelijke passende duur;
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VERDRAG TEGEN

FOLTERING EN ANDERE

WREDE, ONMENSE-

LIJKE OF ONTERENDE

BEHANDELING OF

BESTRAFFING

Art.1 Defenitie van foltering

Lid 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „foltering" verstaan iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, 

lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde 

inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij 

of een derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om 

enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op 

aanstichten van dan wel met de instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële 

hoedanigheid handelt. Foltering omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met 

wettige straffen.

Art.2 Nemen maatregelen ter voorkoming foltering

Lid 1 Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of andere maatregelen ter 

voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht vallend gebied.

Lid 2 Geen rechtvaardiging voor foltering

Bij het vaststellen of zodanige redenen aanwezig zijn, dienen de bevoegde autoriteiten rekening te houden met alle van belang 

zijnde overwegingen waaronder, waar van toepassing, het bestaan in de betrokken Staat van een samenhangend patroon van 

grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten.

Art.4 Foltering enz. strafbaar krachtens strafwet

Lid 1 Iedere Staat die Partij is, draagt er voor zorg dat alle vormen van foltering strafbaar zijn krachtens zijn strafrecht. Hetzelfde geldt 

voor poging tot foltering en voor handelingen van personen die medeplichtigheid of deelneming aan foltering opleveren.

Art.5 Maatregelen tot vestiging rechtsmacht

Lid 1 Iedere Staat die Partij is, neemt de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn rechtsmacht ten aanzien van de in 

artikel 4 bedoelde delicten, en wel in de volgende gevallen:

Sub.a wanneer de delicten worden gepleegd binnen een grondgebied onder zijn rechtsmacht of aan boord van een schip of luchtvaartuig 

dat in die Staat is geregistreerd;

Sub.b wanneer de verdachte onderdaan van die Staat is;
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VERDRAG TEGEN

FOLTERING EN ANDERE

WREDE, ONMENSE-

LIJKE OF ONTERENDE

BEHANDELING OF

BESTRAFFING

Art.6 Hechtenis enz. van foltering verdacht persoon

Lid 1 Iedere Staat die Partij is, binnen wiens grondgebied zich een persoon bevindt die ervan wordt verdacht een in artikel 4 bedoeld 

delict te hebben gepleegd, neemt deze in hechtenis of treft andere wettelijke maatregelen ten einde zijn aanwezigheid te 

waarborgen, nadat deze Staat zich ervan heeft overtuigd, na een onderzoek van de deze ter beschikking staande gegevens, dat de 

omstandigheden zulks rechtvaardigen. De hechtenis en andere wettelijke maatregelen dienen overeen te stemmen met het 

bepaalde in de wetgeving van die Staat, doch mogen slechts zolang worden voortgezet als nodig is om een strafvervolging of 

uitleveringsprocedure in te stellen.

Lid 2 Voorlopig feitenonderzoek

Een zodanige Staat stelt onmiddellijk een voorlopig onderzoek naar de feiten in.

Art.10 Zorg dragen voor voortlichting over folteringsverbod

Lid 1 Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat onderricht en voorlichting betreffende het verbod van foltering volledig opgenomen 

worden in de opleiding van met de wetshandhaving belast burgerpersoneel en militair personeel, van medisch personeel, van 

overheidsfunctionarissen en van anderen die betrokken kunnen zijn bij de bewaking, ondervraging of behandeling van een persoon 

die enige vorm van arrestatie, hechtenis of gevangenhouding ondergaat.

Lid 2 Iedere Staat die Partij is, neemt dit verbod op in de voorschriften of instructies betreffende de taken en functies van 

zodanige personen.

Art.12 Zorg dragen voor onderzoek bij vermoeden van foltering

Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat zijn bevoegde autoriteiten een onverwijld en onpartijdig onderzoek instellen, 

wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat in enig gebied onder zijn rechtsmacht foltering heeft plaatsgehad.

Art.13 Recht op indienen klacht en onpartijdig onderzoek

Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat een persoon die stelt dat hij aan foltering is onderworpen in enig gebied onder de 

rechtsmacht van deze Staat, het recht heeft tot indiening van een klacht bij de bevoegde autoriteiten van deze Staat en er recht op 

heeft dat zijn zaak onverwijld en onpartijdig door die autoriteiten wordt onderzocht. Er dienen maatregelen te worden genomen ten 

einde te verzekeren dat de klager en eventuele getuigen beschermd worden tegen iedere vorm van kwaadwillige behandeling of 

intimidatie ten gevolge van diens klacht of van afgelegde getuigenverklaringen.

ⓒ BlueShine TV - Stephanie van Mourik

Donaties zijn welkom o.v.v. "Donatie BlueShine TV" NL56KNAB0402097653 t.n.v. BlueShine Entertainment



VERDRAG TEGEN

FOLTERING EN ANDERE

WREDE, ONMENSE-

LIJKE OF ONTERENDE

BEHANDELING OF

BESTRAFFING

Art.14 Genoegdoening slachtoffer foltering; recht op schadevergoeding

Lid 1 Iedere Staat die Partij is, waarborgt in zijn rechtsstelsel dat het slachtoffer van foltering genoegdoening krijgt en een rechtens 

afdwingbaar recht heeft op een billijke en toereikende schadevergoeding, met inbegrip van de middelen voor een zo volledig 

mogelijk herstel. Ingeval van overlijden van het slachtoffer ten gevolge van foltering hebben zijn nabestaanden aanspraak op 

schadevergoeding.

Lid 2 Niets in dit artikel doet afbreuk aan de rechten van het slachtoffer of van anderen op schadevergoeding die krachtens het nationale 

recht kunnen bestaan.

Art.15 Onder foltering afgelegde verklaring geen bewijs in rechtszaak

Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat een verklaring waarvan wordt vastgesteld dat deze is afgelegd ten gevolge van 

foltering, niet wordt aangevoerd als bewijs in een rechtszaak, behalve tegen een van foltering beschuldigde persoon als bewijs dat 

de verklaring werd afgelegd.

Art.16 Voorkomen andere vormen van wrede behandelingen dan foltering

Lid 1 Iedere Staat die Partij is, verbindt zich ertoe in alle gebieden onder zijn rechtsmacht andere vormen van wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing, die geen foltering inhouden zoals omschreven in artikel 1, te voorkomen, wanneer zulke 

handelingen worden gepleegd door of op aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of 

andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Inzonderheid zijn de verplichtingen vervat in de artikelen 10, 11, 12 en 13 

van toepassing, met vervanging van de verwijzingen naar foltering door verwijzingen naar andere vormen van wrede, onmenselijke 

of onterende behandeling of bestraffing.

Art.22 Voorwaarden m.b.t. in behandeling nemen kennisgeving

Lid 5 Het Comité neemt geen krachtens dit artikel door een individuele persoon ingediende kennisgeving in behandeling, dan nadat het 

zich ervan heeft overtuigd dat:

Sub.a dezelfde zaak niet is of wordt onderzocht volgens een andere procedure van internationaal onderzoek of internationale regeling;

Sub.b de betrokken persoon alle beschikbare nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput; deze regel geldt evenwel niet indien de toepassing 

der rechtsmiddelen onredelijk lange tijd vergt of waarschijnlijk geen daadwerkelijk verbetering zal brengen voor de persoon die het 

slachtoffer van de schending van dit Verdrag is.
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HANDVEST VAN DE

GRONDRECHTEN VAN

DE EUROPESE UNIE

TITEL 1 WAARDIGHEID

Art.1 De menselijke waardigheid

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.

Art.3 Het recht op menselijke integriteit

Lid 1 Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.

Lid 2 In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd:

Sub.a de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels,

Sub.b het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben,

Sub.c het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financiee

voordeel aan te wenden,

Sub.d het verbod van het reproductief klonen van mensen.

Art.4 Het verbod van folteringen en van onmenselijke vernederende behandelingen of bestraffingen

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen

of bestraffingen.

TITEL 2 VRIJHEDEN

Art.6 Het recht op vrijheid en veiligheid

Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.

Art.7 De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en

zijn communicatie.

Art.10 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Lid 1 Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de

vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met

anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te

anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te

brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van

geboden en voorschriften.

Lid 2 Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt erkend volgens de nationale

wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.
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HANDVEST VAN DE

GRONDRECHTEN VAN

DE EUROPESE UNIE

TITEL 2 VRIJHEDEN

Art.11 Vrijheid van meningsuiting en van informatie

Lid 1 Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te

koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag 

en ongeacht grenzen.

Lid 2 De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Art.12 Vrijheid van vergadering en vereniging

Lid 1 Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging op alle

niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied, hetgeen het recht van eenieder omvat om met anderen 

vakverenigingen op te richten en zich erbij aan te sluiten voor de

bescherming van zijn belangen.

Lid 2 Politieke partijen op het niveau van de Unie dragen bij tot de uiting van de politieke wil van de

burgers van de Unie.

TITEL 3 GELIJKHEID

Art.20 Gelijkheid voor de wet

Eenieder is gelijk voor de wet.

Art.21 Non-discriminatie

Lid 1 Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst,

genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren

tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is

verboden

Lid 2 Binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het

Verdrag betreffende de Europese Unie en onverminderd de bijzondere bepalingen van die Verdragen, is

elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

Art.22 Culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid

De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.
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HANDVEST VAN DE

GRONDRECHTEN VAN

DE EUROPESE UNIE

TITEL 3 GELIJKHEID

Art.24 Rechten van het kind

Lid 1 Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid.

Lid 2 Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, 

vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

TITEL 4 SOLIDARITEIT

Art.33 Gezins- en beroepsleven

Lid 1 Het gezin geniet bescherming op juridisch, economisch en sociaal vlak.

Lid 2 Teneinde beroep en gezin te kunnen combineren heeft eenieder recht op bescherming tegen

ontslag om een reden die verband houdt met moederschap, alsmede recht op betaald moederschapsverlof en recht op 

ouderschapsverlof na de geboorte of de adoptie van een kind.

TITEL 5 BURGERSCHAP

Art.41 Recht op behoorlijk bestuur

Lid 1 Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.

Lid 2 Dit recht behelst met name:

Sub.a het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele

maatregel wordt genomen,

Sub.c de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.

Lid 3 Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.

Art.42 Recht op toegang tot documenten

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in

een lidstaat heeft recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
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HANDVEST VAN DE

GRONDRECHTEN VAN

DE EUROPESE UNIE

TITEL 5 BURGERSCHAP

Art.45 Vrijheid van verkeer en van verblijf

Lid 1 Iedere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te

verplaatsen en er vrij te verblijven.

Lid 2 De vrijheid van verkeer en van verblijf kan overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap worden toegekend aan onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat 

verblijven.

TITEL 6 RECHTSPLEGING

Art.47 Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft

recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn,

door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, 

verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiºle middelen beschikken, voorzover die bijstand 

noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

Art.48 Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging

Lid 1 Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld

in rechte is komen vast te staan.

Lid 2 Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten van de

verdediging gegarandeerd.

Art.49 Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen

Lid 1 Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal 

recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die 

welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een 

lichtere straf voorziet, moet die worden toegepast.
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EVRM

Art.1 Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder die ressorteert onder haar rechtsmacht de rechten en vrijheden die zijn 

vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag.

Art.3 Verbod van foltering

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Art.6 Recht op een eerlijk proces

Lid 1 Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 

vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 

onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de 

toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, 

in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de 

belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter 

onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een 

behoorlijke rechtspleging zou schaden.

Lid 2 Onschuldpresumptie

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

Lid 3 Rechten van verdachten

Sub.d Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:

de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen

geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

Art.7 Geen straf zonder wet

Lid 1 Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht 

uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten

tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Art.8 Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

Lid 1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Lid 2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in 

een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
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Art.9 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Lid 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of 

overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te 

belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en in het 

onderhouden van geboden en voorschriften.

Lid 2 Beperkingen

De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen 

dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, 

voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen.

Art.10 Vrijheid van meningsuiting

Lid 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om

inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit 

artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

Art.11 Vrijheid van vergadering en vereniging

Lid 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen 

vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

Lid 2 De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en 

die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de 

uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.

Art.14 Verbod van discriminatie

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke 

grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het 

behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
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ZEVENDE PROTOCOL

Art.3 Schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling

Wanneer iemand wegens een strafbaar feit onherroepelijk is veroordeeld en het vonnis vervolgens is vernietigd of wanneer hem 

daarna gratie is verleend, op grond van de overweging dat een nieuw of een pas aan het licht gekomen feit onomstotelijk aantoont 

dat van een gerechtelijke dwaling sprake is, wordt degene die als gevolg van die veroordeling straf heeft ondergaan schadeloos 

gesteld overeenkomstig de wet of de praktijk van de betrokken Staat, tenzij wordt aangetoond dat het niet tijdig bekend worden van

 het onbekende feit geheel of gedeeltelijk aan hem te wijten is.

TWAALFDE PROTOCOL

Art.1 Algemeen verbod van discriminatie

Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan ook, zoals

geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
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