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Van de redactie 

 
Hallo donateurs en sympathisanten,  
 
Deze keer een nieuwsbrief waarin wij van u vragen deel te nemen aan een actie. Geen actie zoals vroeger 
jaren het geval was, nee die tijd is voorbij.  
 
Zoals het bestuur beschrijft hebben wij die vroegere  actie-methode niet meer nodig, men weet van ons bestaan 
en het is nu de tijd dat men van ons blijft horen tot alles geregeld is. 
Van donateurs bereiken ons veel vragen en een ervan is de veel gestelde: wat kunnen we nóg meer doen om al 
deze misstanden uit de weg te ruimen? 
Een vraag die niet altijd direct beantwoord kan worden. Nu is er dus wel een antwoord voor handen om zelf uw 
extra steentje bij te dragen. In het item ‘van de bestuurstafel’  met ‘laat uw stem horen in Den Haag’ vind u er 
alles over. 
 
Verder in uw nieuwsbrief aandacht voor het advocaten-spreekuur.  
Dit wordt al geruime tijd voortgezet door een aantal medewerkers van de Stichting. Inmiddels is gebleken dat 
donateurs hier, door een aangepaste werkwijze, nog efficienter gebruik van kunnen maken. Voor u daarom nog 
even op een rij hoe de aanmeldingsprocedure in zijn werk gaat. 
 
De colofon: 
Hieraan zijn een aantal regio’s toegevoegd met de daarbij behorende namen. Tevens is er een nieuw 
telefoonnummer toegevoegd aan de landelijke telefoondiensten. Een goed teken: nog meer mensen die zich ter 
beschikking stellen om lotgenoten van dienst te kunnen zijn. Een taak die niet altijd even gemakkelijk blijkt te zijn, 
maar die onze gezamenlijke doelstelling ondersteund. Wij wensen deze mensen dan ook veel wijsheid toe met 
het vervullen van hun diensten. 
 
De kopij: 
Regelmatig ontvangt de redactie van u kopij. Een goede zaak. 
Er is echter een maar aan deze kopij verbonden.  
De Stichting heeft een eigen gezicht met een eigen doelstel-ling.  Die hoeven wij u niet meer uit te leggen, u bent 
immers niet voor niets donateur.  
De Stichting volgt de ontwikkelingen m.b.t. het omgangsrecht met arendsogen.  
Op onze eigen wijze trachten wij voor u de ontwikkelingen te bemoedigen of juist te ontmoedigen. 
Daarom is het niet altijd mogelijk om kopij die wordt aangedra-gen te plaatsen in uw Nieuwsbrief.  
Kopij die binnenkomt betreft vaak persoonlijke verhalen van donateurs, en er zijn goed bedoelde artikelen die 
helaas niet in aanmerking komen, simpelweg omdat zij de doelstelling van onze Stichting niet onderschrijven. 
Wat vragen wij dan wel van u zult u wellicht denken? 
Het volgende: krantenknipsels voorzien van naam en datum, tips voor uw medelotgenoten, etc.. Kortom: 
algemene zaken die ons algemeen gezamenlijk doel kunnen dienen. 
Uw kopij die voor ons allen bruikbaar is kunt u sturen naar het adres van de Stichting vermeld in de colofon. 
Schrijf op de envelop: Kopij Nieuwsbrief. 
 
Tot slot: veel informatief leesplezier gewenst. 

 
De redactie. 
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Doelstelling 
 
OMGANGSRECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door echtscheiding, 
worden kinderen in een situatie geplaatst waar ze niet 
voor gekozen hebben.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook na 
de scheiding, omgang met je kinderen blijft hebben.  
 
Veelvuldig komt het echter voor dat één van de ouders geen 
contact meer mag hebben met zijn of haar kinderen, omdat 
men, als er een omgangsregeling vastgesteld moet worden, 
alle mogelijke tegenwerking ondervindt van de kwaadwillige 
ouder zelf, maar ook van de kinderrechters, de Raad van 
Kinderbescherming, gezinsvoogdij-instellingen, enzovoorts.  
Het gevolg van het niet vaststellen en nakomen van een 
omgangsregeling is, dat je je kinderen zeer lange tijd, zoniet 
voorgoed, kwijt kunt raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het kind zijn 
niet te over zien. 
leder kind heeft recht op omgang, bescherming en verzorging 
van beide ouders. Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen ouder en kind bestaat een onvervangbare band, die 
niet verandert na een echtscheiding.  
 
De Stichting "Dwaze Vaders" is opgericht op 21 september 
1989 met als algemeen doel om het omgangsonrecht in 
Nederland aan de kaak te stellen en er een eind aan te maken.  
De Stichting richt zich daarom met concrete eisen tot de 
wetgever, de Kinderrechters, de Raden voor de Kinderbe-
scherming, voogdij-instellingen en advocaten.  
De regionale afdelingen van de Stichting in het land bieden 
praktische hulp. 
Deze hulp kan o.a. bestaan uit het meegaan met iemand naar 
de Raad voor de Kinderbescherming, naar een rechtszaak of 
advies over advocaten en kinderpsychologen.  
De bijeenkomsten die georganiseerd worden, hebben tot doel 
om mensen, die in dezelfde situatie verkeren, te ontmoeten.  
Via de Nieuwsbrief van de Stichting wordt men op de hoogte 
gehouden van de wetgeving op het gebied van het 
Omgangsrecht en activiteiten die georganiseerd worden.  
 
DOELSTELLING  
 
* Kinderen moeten omgang hebben met beide ouders. 
   
Per 1 januari 1998 behouden ouders na scheiding het gezag   
over de kinderen. Vaak zal het echter zo zijn dat de   
verzorgende ouder het één-ouder gezag zal aanvragen.  
Hiervoor moeten wel gegronde redenen aanwezig zijn.   
Echter, ook al behouden beide ouders het gezag, dat wil nog  
niet zeggen dat beide ouders omgang met hun kind(eren)  
hebben,  
Nog steeds is het zo dat de niet-verzorgende ouder,  
meestal de vader, geen omgang heeft.  
 
* 48-uur regeling  
 
Binnen 48 uur na het verlaten moeten kinderen en de ouder   
die van de kinderen gescheiden is elkaar weer kunnen   
ontmoeten. Deze regeling voorkomt dat kinderen ernstig  
vervreemd raken van de niet meer aanwezige ouder.  
 
 

* Omgangsrecht in Strafrecht  
 
Wanneer een ouder halsstarrig de omgang blijft blokkeren,  
moet die ouder aangepakt kunnen worden. De huidige  
Wetgeving voorziet hierin door via een kort geding een  
dwangsom of gijzeling op te leggen.  
De Stichting Dwaze Vaders pleit er voor om het  
Omgangsrecht in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.  
Hierdoor wordt Omgang en Gezag gelijk gesteld.  
Het onderbrengen van het Omgangsrecht in het Strafrecht zal 
een preventieve werking hebben op de omgangsregelingen. 
Als men weet dat het niet nakomen en/of blokkeren van een 
omgangsregeling strafbaar is dan zal de verzorgende ouder 
zich wel 2 keer bedenken.  
 
 
Wat doet de Stichting voor U?  
 
* Wetgever, Raden, rechters en advocaten benaderen; niet   
  m.b.t. uw persoonlijke zaak, maar in 't algemeen, want daar   
  heeft u en hebben anderen wat aan.  
* Advies geven  
* Contactavonden met lotgenoten middels vergaderingen /   
  workshops in de Regio.  
* Publiciteit  
* U in contact brengen met een advocaat die uw zaak NIET  
  laat liggen  
* Andere vormen van hulp (sterk afhankelijk van actieve      
  mensen in de regio).  
* En uiteraard u moed geven dat u volstrekt niet alleen staat in   
  deze omstandigheden.  
 
 

Informatie over de Stichting Dwaze Vaders kunt u 
aanvragen bij: 

 
Stichting "Dwaze Vaders"  

Postbus 94  
6600 AB Wijchen 

  
Telefoon: zie lijst telefoondiensten in de COLOFON  

 
Fax: 020 - 8774896 

 
U kunt ook een E-mail sturen naar: 

sdwv@worldonline.nl 
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Van de redactie 

 
Hallo donateurs en sympathisanten,  
Deze keer een Nieuwsbrief waarin wij van u vragen deel te 
nemen aan een actie. Geen actie zoals we die vroeger wel 
voerden: die tijd is voorbij.  
 
Zoals het bestuur schrijft, zijn die ouderwetse acties niet meer 
zinvol:  men weet van ons bestaan en het is nu zaak dat wij 
onze doelstellingen verwezenlijken. 
 
Van donateurs bereiken ons veel vragen en een ervan is de 
veel gestelde: wat kunnen we nog meer doen om de 
misstanden in het omgangsrecht uit de weg te ruimen? 
Een vraag die niet altijd direct beantwoord kan worden. Nu 
echter is er een mogelijkheid om een extra steentje bij te 
dragen. In het item ‘van de bestuurstafel’  met ‘laat uw stem 
horen in Den Haag’ vind u er alles over. 
 
Verder in uw Nieuwsbrief aandacht voor het advocaten-
spreekuur.  
Dit wordt al geruime tijd georganiseerd door een aantal 
medewerkers van de Stichting. Inmiddels is gebleken dat 
donateurs hiervan nog efficiënter gebruik van kunnen maken 
door een aanpassing van onze werkwijze. Voor u is daarom op 
een rij gezet hoe de vernieuwde aanmeldingsprocedure in zijn 
werk gaat. 
 
De colofon: 
Hieraan is een aantal regio’s toegevoegd met de daarbij 
behorende namen. Tevens is er een nieuw telefoonnummer 
toegevoegd aan de landelijke telefoondiensten. Een goed 
teken: nog meer mensen die zich ter beschikking stellen om 
lotgenoten van dienst te kunnen zijn. Een taak die niet altijd 
even gemakkelijk blijkt te zijn, maar die onze gezamenlijke 
doelstelling ondersteunt. Wij wensen deze mensen dan ook 
veel wijsheid toe met het vervullen van hun diensten. 
 
De kopij: 
Regelmatig ontvangt de redactie van u kopij en die is uiteraard 
zeer welkom. 
Er is echter een maar aan deze kopij verbonden.  
De Stichting heeft een eigen gezicht met een eigen doelstel-
ling. Die hoeven wij u niet meer uit te leggen, u bent immers 
niet voor niets donateur.  
De Stichting volgt de ontwikkelingen m.b.t. het omgangsrecht 
met argusogen: op onze eigen wijze trachten wij ontwikke-
lingen aan te moedigen of juist te ontmoedigen. 
Kopij die binnenkomt betreft vaak de persoonlijke geschiedenis 
van de schrijver, daarnaast zijn er goed bedoelde artikelen die 
helaas niet in aanmerking komen, simpelweg omdat zij de 
doelstelling van onze Stichting niet onderschrijven. Daarom is 
het niet altijd mogelijk om kopij die wordt aangedragen te 
plaatsen in uw Nieuwsbrief.  
 
Wat vragen wij dan van u zult u wellicht denken? 
Het volgende: krantenknipsels voorzien van naam van de krant 
en datum, tips voor lotgenoten, etc.. Kortom: algemene zaken 
die ons algemeen gezamenlijk doel kunnen dienen. 
Kopij die voor ons allen bruikbaar is kunt u sturen naar het 
adres van de Stichting vermeld in de colofon. 
Schrijf op de envelop: Kopij Nieuwsbrief. 
 

Tot slot: De redactie wenst u veel informatief leesplezier. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Colofon 
 
De Nieuwsbrief Stichting Dwaze Vaders is het officiële 
orgaan van de Stichting Dwaze Vaders. 
De redactie verricht haar werkzaamheden in 
overeenstemming met de doelstelling van de Stichting en 
de belangen van de donateurs.  
Overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief 
is toegestaan onder uitvoerige bronvermelding. 
 
Oplage:  
3000 – De nieuwsbrief wordt toegezonden aan donateurs van 
de Stichting. 
 
Donatie:  
Men wordt donateur door automatische overschrijving van f 5,- 
per maand, op postrekeningnummer:  
374090 ten name van Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is het mogelijk om halfjaarlijks f 30, - over te maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 94,  6600 AB Wijchen 
Fax: 020 - 8774896    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: home-2.worldonline.nl/~sdwv  
 
Bestuur: 
Voorzitter: Arthur (A.J.B.A.) Ross 
Bestuurslid Tineke (J.) Sterenborg  
Bestuurslid Frank (F.M.) v. Haaren 
Bestuurslid Perry (P.) Stuart 
 
Redactie: 
Hoofdredactie    Frank van Haaren 
Eindredactie en vormgeving Annemarie Willemsen 
 
Vaste medewerkers: 
Adviseur en Politiek  Leo Bevaart 
Naamswijziging en Politiek Ruud Bottinga                  
Regio Noord   Tineke Sterenborg 
Regio Rotterdam    Frank van Haaren 
Regio Flevoland   Fred de Munck 
Regio Haarlem   Rob v.d. Meer 
Regio Groningen   Klaas en Jannie Ebels 
Regio Limburg   André en Trees Cox 

Telefoondiensten: 
Alle telefoonnummers zijn op de dagen die vermeld staan 
te bereiken tussen 19.00 en 22.00 uur. 
 
Dag(en) van de week Telefoonnummer 
Maandag  078-6915280 
Dinsdag 0515-573310 
Woensdag 0186-693167 
Donderdag 024-3970093 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de bestuurstafel 
 
Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd, en 
daaruit moet het bestuur dan maar de troost putten voor 
het eerste domme besluit dat het heeft genomen.  
 
Het besluit namelijk, om de Nieuwsbrief in het vervolg alleen 
nog te versturen naar betalende donateurs.  
Dat lijkt een kwestie van rechtvaardigheid: want waarom 
zouden betalende donateurs, die in hetzelfde schuitje zitten als 
de niet-betalende, meer lasten moeten dragen ?   
Natuurlijk ís dat ook een kwestie van rechtvaardigheid, maar 
het domme is, dat wij onze “verstekelingen” alleen op de 
hoogte konden brengen van dit besluit via een tekst op de 
acceptgiro’s, die nog wel werden verzonden.  
En dat gaf een enkele, terecht verongelijkte, reactie van 
donateurs die trouw betalen maar zich toch bedreigd voelden, 
en leverde bovendien een berg extra werk op in verband met 
het uitzoeken van de adressen waarnaar wel een Nieuwsbrief 
en wel, of juist geen, acceptgiro moest gaan. En zo ja waarom 
niet, en zo voort. Wat kunnen we zeggen ?  We zullen 
proberen nooit meer zoiets doms te doen. Klaar. 
 
Het goede nieuws dan maar: 
Dat is in de eerste plaats de televisie uitzending van Rondom 
Tien op 10 februari jl., waarin kamerlid Otto Vos een lans brak 
voor strafbaarstelling van blokkeren van omgangsregelingen, 
en onze oud-voorzitter Leo Bevaart op bondige en puntige 
wijze alle belangrijke argumenten voor die strafbaarstelling 
over het voetlicht bracht en o.a. mevrouw Boor van de Clara 
Wigman-stichting in het discussiestof deed bijten.  
Blijkens de vele telefonisch reacties heeft die uitzending soms 
bijna sardonische opluchting gebracht bij vaders, nieuwe 
partners en grootouders, die blij waren te horen dat iemand 
hier eindelijk eens zei waar het op stond. 
De unanimiteit van de reacties is werkelijk verbluffend, en heel  
bemoedigend. 
 
In de afgelopen maanden heeft de actie omtrent het proef-
proces over informatievoorziening een voorspoedig verloop 
gehad; op het gebied van regionale presentatie van de 
Stichting zijn enige belangrijke stappen gezet en ook de 
werkgroep politiek boekt vooruitgang.  
Wat wil een mens nog meer ? 
 
In de komende maanden, en misschien wel jaren, zal de 
jeugdzorg in haar totaal worden geherstructureerd als 
uitvloeisel van de in het regeerakkoord geuite voornemens. 
Onderdeel daarvan is een bezinning op het omgangsrecht, en 
hoe dat moet worden gehandhaafd. Om te bewerken dat hier 
daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt zal de Stichting zich 
op elk lobby front moeten laten zien.  
Wat de Stichting uitdrukkelijk níet moet doen is: deelnemen 
aan acties die ons zo zorgvuldig opgebouwde imago van 
betrouwbare en deskundige gesprekspartner afbreken. 
Onze naam is gevestigd, nu moeten wij haar hoog houden.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Laat Uw stem horen in 
Den Haag 

 
In de loop van het jaar 2000 zal in de Tweede Kamer de 
herziening van het recht op omgang aan de orde komen. 

 
Zoals bekend zal daarbij ook de hoofddoelstelling van 
onze stichting, het strafbaar stellen van het blokkeren van 
omgangsregelingen, worden besproken. 
 
Het ziet er naar uit, dat de regering de hakken in het zand zal 
blijven zetten: blijkens de brief van staatssecretaris Cohen is 
strafbaarstelling bedreigend voor de recalcitrante ouder 
(meestal de moeder), en dat gaat (veel) te ver, volgens hem. 
Volgens de Stichting werkt strafbaarstelling echter preventief: 
niemand komt in de gevangenis en kinderen kunnen 
ongestoord, en beschermd door de wet, omgang hebben met 
beide ouders. Je zou bijna zeggen: wat wil een mens nog 
meer? 
Nu is de Stichting Dwaze Vaders in hoofdzaak een mensen-
rechtenorganisatie.  
Bij traditie is de belangrijkste bezigheid van zulke organisaties 
het bewerken van de politiek, opdat daar bepaalde inzichten 
ingang vinden. Omgekeerd heeft de politiek organisaties die 
de noodklok luiden vaak nodig. Omdat hun oprecht geachte 
bezorgdheid de politiek als het ware het motief geeft voor het 
daadwerkelijk aanpakken van problemen. 
In die optiek is het nuttig om de politieke partijen dit jaar goed 
te laten merken hoe hoog de nood aan bescherming van het 
recht op omgang is. 
 
Schrijft u een brief naar de Tweede Kamerfractie van uw 
keuze, of zelfs naar alle fracties, en doet u dat op persoonlijke 
titel. U schrijft met een balpen of potlood, of u vervaardigt een 
kunst-drukwerk op uw computer en verzendt dat in 
twintigvoud. U doet maar wat u wilt, maar maak uw mening 
alstublieft kenbaar. Zorg dat onze kinderen worden beschermd 
in de omgang met hun “andere ouder”, zorg dat uw kinderen u 
ongehinderd kunnen ontmoeten. 
 
Spreek echter alleen namens uzelf. Noem de Stichting niet, 
want die treedt naar buiten als de organisatie die zij is, bij 
monde van het bestuur, of in werkgroepen en Nieuwsbrief. 
Laat ook uw partner, uw ouders en andere familieleden, uw 
collega’s buren en clubgenoten brieven schrijven.  
Bedenk dat niet de regering, maar de Tweede Kamer de dienst 
uitmaakt in ons land, en bedenk dat u uitmaakt wie namens u 
in die Tweede Kamer zitting mag nemen.  
Bewaar kopieën van uw brieven en laat ons weten hoeveel u 
er hebt verstuurd. 
U bent de baas. Zet uw personeel aan het werk en zorg dat 
omgangsregelingen worden beschermd door de strafwet; 
voorkom dat eindeloze bemiddeling en vernederende 
omgangshuizen een officieel plaatsje onder de Nederlandse 
zon krijgen. 

Brieven moeten worden gericht aan: 
 

xxxxxxxx-Tweede Kamerfractie 
Postbus 20018 

2500 EA  Den Haag 
 

 
Er zijn 9 fracties in de Tweede Kamer: PvdA, VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, SP, RPF, SGP en GPV. 
Zij hebben allen hetzelfde postadres. Voor de x-jes (xxxxxxxx) 
in bovenstaand adres vult U de beoogde fractie in, dus PvdA-
Tweede Kamerfractie, of  VVD-Tweede Kamerfractie, .. etc. 
 

 

Het Bestuur. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Advocatenspreekuur 
 
Voor donateurs van de Stichting Dwaze Vaders zet 
Advocatenkantoor Prinsen te Den Haag één avond per twee 
maanden zijn deuren open voor advieszoekers.  
 
Elke donateur heeft de mogelijkheid om éénmalig van dit gratis 
spreekuur gebruik te maken. Per gesprek wordt in principe 30 
minuten gereserveerd; de avond start om 19.00 uur en duurt tot 
ongeveer 21.00 uur.  
Medewerkers van de Stichting verwerken de aanmeldingen en 
verzorgen de planning van de gesprekken. Zij zijn tevens op de 
spreekuuravonden aanwezig met raad, daad en koffie. 
Onderstaand treft u de procedure aan voor een juiste gang van 
zaken: 
 
1. U stuurt  een lege, open envelop, voorzien van postzegel en  

uw eigen adres, in een gesloten envelop met in de linker-
bovenhoek de tekst “Spreekuur”  naar: Stichting Dwaze 
Vaders, Postbus 94, 6600 AB Wijchen. 

 
2. Van de Stichting ontvangt  u (in de gefrankeerde/aan uzelf  
 geadresseerde envelop) dit formulier terug. 

 
3. U vult het formulier aan beide zijden volledig in en stuurt het zo 

spoedig mogelijk retour naar het eerder vermelde adres. 

 
4. Als uw aanmelding tijdig binnen is, en het spreekuur op dat 

moment nog niet is volgeboekt, wordt u zo goed mogelijk 
ingedeeld. 

 
5. Het hangt van het verloop van de avond zelf af met welke 

advocaat u uiteindelijk in gesprek komt. 

 
6. Ėén dag voor het spreekuur wordt u gebeld op het telefoon-

nummer dat u hebt opgegeven. U hoort dan hoe laat u wordt 
verwacht. Er wordt niet ingesproken op voice-mail e.d. 

 N.B.: Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u zelf het    
kantoor belt. Eventuele veranderingen of problemen dient u 
tijdens de telefoonavonden van de Stichting aan de orde te 
brengen. 

 
7. Indien u verhinderd bent vertrouwen wij erop dat u dat tijdig en 

met redenen aan de Stichting kenbaar maakt. Dan kan een 
lotgenoot gebruik maken van dit spreekuur. 

 
8. Bereidt u voor op uw gesprek; weet wat uw doelstelling is, zet  

uw vragen op papier en vergeet niet deze, samen met uw 
laatste gerechtelijke beschikking, mee te nemen. 
 

Het originele aanmeldingsformulier bevat gegevens welke nodig 
zijn voor de advocaten om uw belangen te behartigen. 
Verder treft u daar in de routebeschrijving etc. 
Met het vooraf invullen van deze gegevens spaart u tijd op het 
spreekuur.  
Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
 
Met deze aanmeldingsprocedure hoopt de Stichting Dwaze 
Vaders u nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Advocatenkantoor Prinsen biedt donateurs van de Stichting 
belangeloos de gelegenheid van dit spreekuur gebruik te maken. 
 
De medewerkers van de telefoondiensten worden automatisch 
op de hoogte gebracht van de geplande data. 
Voor eventueel resterende vragen of een aanvraag voor deze 
procedure/aanmelding kunt u tevens bij hen terecht. 

 
 

Het eerstvolgende spreekuur is gepland op: 
 

Donderdag 8 juni 2000 
 

De volgende spreekuren worden gepland in de eerste helft van 
augustus en oktober (onder voorbehoud). 
 
                    Bestuur en medewerkers. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

PP rr ii nn ss ee nn   
Advocaten & Procureurs 

 
Adelheidstraat 74 

2595 EE ’s Gravenhage 
 

Telefoon ++ 31 70 3834646 
Telefax ++ 31 70 3222293 

 
E–mail: prinsenlaw@wxs.nl 

URL: http://www.home.wxs.nl/~prinsenlaw
 

Prinsen Advocaten heeft een algemene praktijk, 
maar is in het bijzonder gespecialiseerd in: 

 
Personen- en familierecht: 

echtscheiding, gezag, voogdij, 
ondertoezichtstelling, omgang, alimentatie, 

boedelscheiding, verhaal van bijstand, erfrecht, etc. 
 

Aansprakelijkheidsrecht: 
Bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, 

letselschade, smartengeld, aansprakelijkheid 
wegbeheerder, foutieve medische handeling, 

overheidsaansprakelijkheid, etc. 
 

Arbeidsrecht: 
Ontslag, loonvordering, CAO-geschillen, 

uitkeringsaanspraak, etc. 
 

Strafrecht: 
Algemeen strafrecht, verkeersdelicten,  

Economisch strafrecht, etc. 
~~~ 
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Klachtenprocedures 
bij RvK, ABJ, PAR. 

 
Verreweg de meeste van ons hebben wel in enige vorm te 
maken gehad met onderzoekers van de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvK), het Ambulant Bureau Jeugd-
welzijnszorg (ABJ) of het Psychologisch, Psychiatrisch, 
Pedagogisch Adviesbureau Randstad / Rijnmond (PAR). 
 
Natuurlijk zijn meer bureaus op de (echt)scheidingsmarkt 
actief, en pikken ook Riaggs en het Algemeen Maatschap-
pelijk Werk een graantje mee, maar voor een onderzoek naar 
de geldende klachtenprocedures lijken de genoemde 
instellingen voldoende representatief. 
 
Blijkens een uitlating van kamerlid mr. O.P.G. Vos tijdens onze 
laatste landelijke dag, in 1999, concludeert politiek Den Haag 
dat het met de door ons zo vaak gehekelde kwaliteit van het 
werk van bijvoorbeeld de RvK wel meevalt: “Er wordt immers 
betrekkelijk weinig geklaagd”.  
Mr. Vos voegde daar meteen aan toe dat hij wel weet dat ook 
gegrond verklaarde klachten nergens enig effect sorteren, 
maar dat een andere politicus zich dat vaak niet realiseert. 
De moraal van zijn verhaal is duidelijk: klagen moet – ook al 
heeft het geen enkel effect.  
Met die weinig opwekkende gedachte in het achterhoofd werd 
een poging ondernomen om de respectieve klachtenproce-
dures in kaart te brengen. 
 
Bij elke instantie wordt bij het begin van het onderzoek een 
folder of boekje overhandigd waarin de procedure rond 
klachten wordt verduidelijkt.  
Zo wordt uit de doeken gedaan aan wie een klacht moet 
worden gericht, hoe de behandeling van de klacht verloopt, en 
wie in welke boeken of ordners de vordering van de klacht 
vastlegt, wie zorgt voor vernietiging van vertrouwelijke 
gegevens, enzovoort. 
 
Het achterwege laten van deze voorlichting is op zichzelf al 
een reden voor een klacht. 
 
Het grootste probleem rond klachten is echter de vraag 
waaróver een cliënt zich kan beklagen. 
Dat een klacht een bepaald traject doorloopt gelooft elke cliënt 
wel, maar wat hij wel en niet kan (of mag) verwachten, blijft 
vooral bij ABJ en PAR vooralsnog ongewis.  
 
Een poging om daarover telefonisch naders aan de weet te 
komen mondde uit in de toezegging, door zowel PAR als ABJ, 
dat een en ander schriftelijk uit de doeken zou worden gedaan. 
Wellicht wordt die toezegging gestand gedaan vóór de 
sluitingsdatum van inzending van kopij voor de volgende 
Nieuwsbrief, zodat dan daarover alsnog kan worden gerappor-
teerd.  
Van begin maart tot de tweede helft van april werd in ieder 
geval niet veel vordering gemaakt. 
 
Uit wat erover aan de telefoon werd gezegd valt te conclu-
deren, dat een cliënt eigenlijk alleen kan klagen over de wijze 
waarop hij wordt tegemoet getreden.  
Met die raadselachtige uitspraak worden echter meer vragen 
opgeroepen dan beantwoord, zodat de schriftelijke toelichting 
met belangstelling wordt ingewacht.  

 
Onafhankelijk van die toelichting is er echter wel al het een en 
ander duidelijk geworden. 
Want aan elk onderzoek liggen één of meer vragen ten 
grondslag. 
 
Als een onderzoek door de rechter is gelast, geeft de  
beschikking van de betreffende zitting de exacte opdracht.  
Wat dáár staat telt.  
Er is geen ander document waarin de vragen van de rechter 
nader zouden worden toegelicht, er mogen geen stukken 
bestaan die voor de ene partij wel toegankelijk zijn, en voor de 
andere niet: de beschikking geeft het eerste en laatste woord 
en houvast. 
 
Over de vraagstelling dus geen onduidelijkheid, maar over de 
insteek en de strategie en de doelstelling der onderzoekers 
des te meer.  
Het duidelijkst daarover is de RvK.  
In de brochure “Voorlopige werkwijze scheiding en omgang” 
staat genoteerd dat de uitgangspositie van de raad is dat “het 
belang van het kind erom vraagt dat ouders gezamenlijk het 
gezag uitoefenen”. 
 
Ronduit verschrikkelijk is, dat onomwonden wordt toegegeven 
dat de raad dat oordeel aanhangt “als gevolg van de 
gewijzigde wetgeving” sinds 1 januari 1998.  
Want die zinsnede, die dus uit de koker van ons Ministerie van 
Justitie komt, houdt in dat het belang van het kind op de een of 
andere manier een uitvloeisel is van de wet. En dus niet wordt 
bepaald door omgevingsfactoren, familierelaties, scholing, en 
wat er verder aan pedagogisch en psychologisch belangrijks te 
noemen valt. Dat is nogal onthullend. 
 
Het is niet te verwachten dat ABJ en PAR er heel anders over 
denken. Vaak worden deze bureaus ingeschakeld door de 
RvK.  
En dus zullen zij, als onderaannemers, het door de 
hoofdaannemer voorgeschreven lied aanheffen als naar hun 
strategie, doel en uitgangspunt wordt gevraagd.  
 
De brochure van de raad onthult meer.  
Zo staat er in te lezen dat de raad eerst zal proberen om een 
bemiddeling tot stand te brengen.  
Telefonisch werd geïnformeerd of dat afwijkt van de strategie 
die de raad tot 1998 hanteerde.  
Zoals te verwachten beijverde de raad zich echter ook vóór 
1998 al voor het tot stand brengen van een compromis  tussen 
de partijen. 
“Het verschil is, dat nu meer dan vroeger wordt benadrukt dat 
beide ouders een verantwoordelijkheid hebben”. 
Maar inderdaad is er voor de raad geen andere strategie denk-
baar, dan één die gericht is op het bereiken van een compro-
mis, die uitgaat van bemiddeling dus. 
 
De brochure van de raad leidt tot twee conclusies: 
 
1. Het belang van het kind is iets dat blijkbaar door de 

wetgever wordt gedefinieerd. 
 

2. Bemiddeling werkt niet: de raad heeft nooit een strategie 
gehad die niet op bemiddeling was gericht, en het is 
bekend hoeveel ellende echtscheidingen veroorzaken. 

 
Terug naar het onderwerp van deze uiteenzetting: de klachten-
procedures. 
Bij de instantie zelf (RvK, ABJ, PAR) kan alleen worden 
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geklaagd over de manier waarop men is tegemoet getreden.  
 
Bij de RvK kan in een klacht ook de professionele kant van het 
raadsadvies aan de kaak worden gesteld. 
Klachten over gedragingen van adviseurs kunnen tijdens het 
onderzoek al worden ingediend bij de adviseurs zelf, en, 
schriftelijk, bij de directeur of het hoofd van de vestiging.  
Bij klachten van deze aard is het echter noodzakelijk de ge- 
dragingen af te zetten tegen dat wat de instantie zegt te zullen 
doen, en de manier waarop zij haar werk zal doen.  
 
Met informatie over werkwijzen en strategie blijken de 
instanties echter vooralsnog niet scheutig. 
Klachten over de professionele geldigheid en waarde van het 
uitgebrachte advies kunnen, na het uitbrengen van het 
eindrapport, worden ingediend bij de instanties zelf.  
 
In “hoger beroep” worden klachten behandeld door een 
klachtencommissie.  
 
Cliënten moeten, zoals gezegd, van te voren en voldoende 
uitvoerig worden geïnformeerd over de klachtenprocedure zelf, 
alsook over het onderzoek dat hun te wachten staat.  
 
Klachten over het professionele gehalte van de gegeven 
adviezen kunnen tenslotte ook worden ingediend bij de 
beroepsorganisaties en/of het Medisch Tuchtcollege. 
  

-  Een klacht tegen een psychiater dient te worden 
ingediend bij een Regionaal Medisch Tuchtcollege. 

 

- Klachten tegen een psycholoog kunnen worden 
ingediend bij het NIP, te bereiken onder 
telefoonnummer: 020-6109596 of 020-4106222. 

 

- Klachten tegen een pedagoog bij de NVO, waarvan 
het telefoonnummer 030-2322407 is. 

 

- Op het Centraal Medisch Tuchtcollege te Den Haag 
(070-3813700) kan men u vertellen bij welk Regionaal 
Tuchtcollege u uw klacht in eerste instantie moet 
neerleggen. 

 
Tot slot een parafrase van de woorden van mr. Vos.: 

 
Wie zwijgt stem toe: klagen moet. 

 
 

 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Stellingen van de 
landelijke dag. 

 
Zoals bekend werden tijdens de landelijke dag in 
Bodegraven in 1999 vijf stellingen gepresenteerd 
waarover in kleinere groepen kon worden gediscussieerd. 
Bij twee stellingen is nadere toelichting, ook blijkens de 
discussies, gewenst.  
 
De eerste luidt:  
“Weg met de term: In het belang van het kind”. 
 
Het is verleidelijk om een keuze, verbod, nalatigheid, dwang-
maatregel of wat dan ook, te verdedigen met een verwijzing 
naar het belang van het kind.  
Want wie dat argument gebruikt geeft als het ware aan de 
ander te kennen hoe zuiver en oprecht zijn bedoelingen wel 
zijn: niet uit eigen belang deed hij iets (of liet hij iets na of 
verbood hij iets, etc.) maar in het belang van het kind.  
Met andere woorden: Hoe kan een mens dáár nou iets op 
tegen hebben? 
Welnu: men hoeft niets tegen goede bedoelingen te hebben, 
maar zij leiden niet per se tot een goed resultaat en zijn 
daarom als argument van nul en gener waarde. 
 
Een tweede reden waarom “het belang van het kind” nooit de 
reden kan zijn om iets te doen of na te laten is, dat het 
simpelweg onbekend is.  
Is het in het belang van het (krijsende)  kind om het snoepgoed 
te weigeren? Misschien wel, misschien niet.  
Is het in het belang van het kind om het te laten tennissen in 
plaats van voetballen? Wie het weet mag het zeggen.  
Is het in het belang van het kind dat het zijn vader niet meer 
ziet? Leg dat maar eens uit.   
Nader motiveren levert in al deze gevallen stof tot nieuwe 
discussies op, en wanneer een pleit niet kan worden beslecht, 
is het per definitie ondeugdelijk. 
 
Elke juiste redenering wordt opgebouwd uit waarheden. Een 
waarheid is dat de straten nat worden, als het regent.  
Iemand die veel drinkt, wordt dronken, dat is ook een waar-
heid.  
Elk mens sterft, wat niet alleen een waarheid is volgens velen, 
maar tevens de laatste en enige rechtvaardigheid. 
 
Er zijn geen waarheden en zekerheden, waaruit zich het 
belang van het kind laat afleiden, en dus is rond het belang 
van het kind geen sluitende redenering op te bouwen.  
Warme kleding in de winter, een dak boven het hoofd en goed 
eten zijn zaken die alles met het belang van het kind te maken 
hebben.  
Dus: - als een vader zijn kind niet te eten kan geven en als    
  moeder dat wel kan, dan kan dat de reden zijn om het   
  kind bij moeder te laten wonen.  
 
 - Als vader een huis heeft, en moeder zwerft rond, dan  
  is de huisvesting die vader kan bieden een goed  
  argument om de kinderen aan hem toe te vertrouwen.  
 
Huisvesting en eten raken beide aan het belang van het kind, 
daarom leveren zij geldige motieven op. 
 
Wie op de vraag: “Waarom hebt u deze beslissing genomen ?”   
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als antwoord geeft: “In het belang van het kind”, die had net zo 
goed kunnen antwoorden: “Daarom”. Want geen van beide 
antwoorden verduidelijken iets. 
 
Het modieuze gescherm met de term “het belang van het kind” 
kan ook worden gezien als een onthullende en onthutsende 
demonstratie van kwaad geweten: wie het nodig heeft zo zeer 
zijn goede bedoelingen van de daken te schreeuwen, die moet 
wel heel wat te verbergen hebben.   
 
Dat de stelling hout snijdt is aldus wel aangetoond.  
Toch is niet te verwachten dat het gebruik van valse argumen-
ten spoedig zal zijn uitgeroeid. En dus zal dit betoog steeds 
weer moeten worden herhaald – het kan niet anders. 

 
 

 
~~~~~~~~ 

~~~~ 
 

De tweede stelling die het verdient nog eens onder de 
aandacht te worden gebracht luidt: 
“Instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming 
dienen zich niet te bemoeien met omgangsregelingen”. 
 
Tijdens de discussies op de landelijke dag bleek deze stelling 
veel lauwer te worden ontvangen dan verwacht.  
De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk in de hoop die veel 
deelnemers hadden en hebben gesteld op het werk van de 
raad.  
Inderdaad grijpt een vader in nood zich vast aan elke strohalm 
die op zijn weg komt, maar de strohalm van de raad biedt geen 
hoop. 
Dat komt, omdat de omgangsproblematiek pas escaleert 
dankzij de bemoeienis van derden. 
Door zijn coulante houding ten opzichte van de zorgouder, 
geeft de raad ruim baan aan dwarsliggen en pesterijen door 
die zorgouder: de gelegenheid maakt de dief.  
 
De rechter die meestal, en in schrille tegenspraak op de door 
hemzelf zo luid bejubelde onafhankelijkheid, de adviezen van 
de raad of een deskundige blindelings en slaafs opvolgt, geeft 
aldus ruim baan aan het escalerende werk van de door hem te 
hulp geroepen adviseurs.  
 
Het inschakelen van een (deskundige) derde werkt alleen, als 
de kibbelende partijen een meningsverschil hebben dat over-
brugbaar is en de strijdende partijen zelf ook naar consensus 
streven.  
Maar zodra de overeenstemming niet direct voor het grijpen 
ligt, werkt bemoeienis van buiten altijd averechts. 
Zeker wanneer er een partij is die zich alles kan permitteren, 
zeker wanneer er taboes zijn die onbespreekbaar zijn, zeker 
wanneer het uitblijven van een beslissing voor de ene partij 
wel voordelig is en voor de andere niet. 
 
Bij geschillen over de omgang zijn die drie voorwaarden alle 
vervuld, zodat de conclusie is: niemand dient zich te bemoeien 
met omgangsregelingen.  

 
Niemand, met uitzondering van de rechter.  
 
De rechter op zijn beurt, moet zich aan de wet houden.  
En dat is weer de reden waarom schending van het recht op 
omgang een strafbaar feit moet worden. 
 
Waar de dagelijkse praktijk nu nog gonst van ten diepste 
schandelijke argumenten als dat de kinderen tot rust zouden 
moeten komen, of dat kinderen zouden moeten worden 
behoed voor “loyaliteitsconflicten”, zal dan die praktijk uitmun-
ten door regelingen die worden nageleefd en die uiteindelijk 
voor alle betrokkenen voordelig zullen zijn. 
 
Uit deze toelichting blijkt ook meteen, waarom de door de 
regering voorgestane uitbreiding van de bemiddelingspraktijk 
bij omgangsregelingen en de introductie van omgangshuizen,  
boter aan de galg is. 
 
Het lijdt geen twijfel dat omgangshuizen, zodra die een vast 
plekje onder de zon zouden hebben gekregen, onmiddellijk de 
reputatie van de Raad voor de Kinderbescherming zouden  
overnemen van de meest gehate instelling in het land te zijn.  
 
De vernedering die vaders daar ondergaan wanneer ze met 
hun kinderen moeten verkeren onder een wakend oog dat 
zowel de warmte als de deskundigheid het vaderlijk oog 
ontbeert, is niet te onderschatten.  
Van domheid zegt men dat zij zelfs de goden tot wanhoop 
drijft, maar ook de goden van de omgangshuizen en de 
bemiddelaars, zullen wenend op ons neerzien. 
 
In de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog waren 
buitenlandse zenders taboe: elk “dissident” geluid werd tegen 
gehouden.  
Hiertegen kwam de bevolking massaal in verzet.  
Het is niet te verwachten dat kinderen die niets van hun vader 
mogen horen, anders zullen reageren. 
Waar deskundigen “waarschuwen” dat de kinderen uiteindelijk 
zelf kiezen, daar verraden zij zich. Ze weten dat zij fout zitten. 
Zij weten het ! 
 
Wie wil aantonen dat Raden voor de Kinderbescherming wèl 
een taak hebben te vervullen bij omgangsregelingen, die 
neemt een moeilijke klus op zich: de bemoeienis van de raad 
immers bewijst eerder het falen dan het succes van de raad.  
 
De juistheid van ook deze stelling van de landelijk dag is 
daarmee wel aangetoond. 
 
 

 
 
 

Arthur Ross. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Regioavonden 
 
Een groot aantal vragen omtrent activiteiten in de 
verschillende regio's hebben geleid tot twee nieuwe 
regiovertegenwoordigingen voor de Stichting.  
Het betreft Limburg en Groningen.  
Voor beide regio's zijn inmiddels bijeenkomsten gepland.  
 

Limburg 23 mei 2000. 
 
De avond is in "La Journal", op het Stationsplein te Roermond. 
(ten overvloede: dit is tegenover het station) 
De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Gastgevers namens de Stichting op deze avond zijn André en 
Trees Cox.  
 

Groningen 25 mei 2000. 
 
Deze avond wordt gegeven in Meeden (zie beschrijving 
hieronder.)  
Locatie aldaar is ‘het Dorpshuis’, adres: Tussen Baide 
Meulens 16.  
Deze zaal is besproken vanaf 19.30 uur 
Gastgevers namens de Stichting zijn Klaas en Jannie Ebels. 
 
Routebeschrijving naar Meeden: 
Vanaf Assen:  volg de N376 en N33 tot voorbij Veendam, 

afslag Meeden 
Vanaf Groningen: A7, richting Winschoten, afslag Veendam,  

(N33) richting Veendam, na ca. 4 km, afslag 
Meeden 

Meeden inrijden, ongeveer 3 km verderop bij een kronkel in de 
weg staat aan de linkerkant van de weg “Dorpshuis Meeden’.  
Vanaf de hoofdweg is het dorpshuis te zien.  
Direct de eerste weg links na het dorpshuis, direct weer links is 
er gelegenheid tot parkeren.  
 

~~~~~~~~ 
~~~~ 

 
Mochten er mensen zijn die zich als vertegenwoordiger van de 
Stichting in willen zetten voor hun lotgenoten, dan kunnen zij 
contact opnemen met ondergetekende via het postadres van 
de Stichting. (voor het adres kunt u de colofon raadplegen) 
 

Namens het bestuur, 
Frank van Haaren. 

 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Beste Donateur, 
 
Via deze weg dank ik namens het bestuur de mensen die 
een bijdrage deden voor de financiering van een proef-
proces tegen een school, inzake niet nagekomen 
informatieplicht.  
 
Het eindbedrag is op het moment van schrijven nog niet 
bekend, maar het is zeker dat het proefproces er komt.  
Een welkome steun in de rug voor zowel donateurs als het 
bestuur. 
Wat gaan we de komende tijd doen?  
Wij zullen onder onze donateurs een geschikte kandidaat 
zoeken voor wie dit proefproces zal worden gevoerd.  
Mr. Peter Prinsen zal de advocaat zijn en in de Nieuwsbrief 
zullen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. 
 
Maar dit is niet alles. Als bestuur willen we graag een zekere 
continuïteit. Want dan pas kan je iets opbouwen en ook meer 
bereiken. Met één proefproces maken we een flinke stap in de 
goede richting, maar u kunt zich voorstellen dat wij zoiets ook 
ten aanzien van bijv. een arts of een zorginstelling zouden 
kunnen ondernemen. In de toekomst zullen wij het wapen van 
een proefproces in ieder geval graag vaker willen hanteren. 
 
Hoe dan, denkt u misschien. Dit willen wij bereiken door het 
oprichten van een Club van 100 bij de Stichting Dwaze 
Vaders, die garant zal staan voor het financieren van derge-
lijke procedures. 
Wij denken dan aan een bijdrage van bijvoorbeeld 25 gulden 
per 6 maanden of een maal per jaar 50 gulden (meer mag, 
hoeft niet). Dit geld is uitsluitend bestemd voor proefproces-
sen. 
 
Wat krijgt u ervoor terug? 
Als eerste natuurlijk jurisprudentie over het interpreteren van 
art 377c. van het Burgerlijk Wetboek. Ten tweede (en daar 
gaan wij van uit) als gevolg van het eerste punt: een beter 
geregelde informatie verstrekking aan omgangsouders. 
Instanties of personen mogen zich niet meer zomaar kunnen 
verstoppen achter allerlei vage interpretaties van art 377c.  
Dan zal veel verdriet worden voorkomen bij ouders die infor-
matie willen over hun kind. 
Tenslotte kan men denken aan bijvoorbeeld een eervolle 
vermelding in de Nieuwsbrief (als daar geen bezwaar tegen is) 
en/of bijvoorbeeld 1x per jaar een bijeenkomst van de Club 
van 100. 
Het moge duidelijk zijn dat het oprichten van de Club van 100 
alleen haalbaar is als er ook daadwerkelijk 100 mensen zijn 
die deel willen nemen.  
 
Het bovenstaande is daarom ook een gedachtengang. Als u 
interesse heeft  om deel te nemen, kunt u zich aanmelden voor 
1 augustus 2000 bij het postbus nummer in Wijchen onder 
vermelding van Club van 100.  
U hoeft alleen uw naam, adres en telefoonnummer door te 
geven, want we gaan pas starten als we inderdaad 100 
deelnemers hebben.  
Van het verloop van de actie houden we u op de hoogte. 
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd bellen naar een van 
de telefoonnummers die in dit blad staan. 
 
Namens het bestuur, Perry Stuart. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


