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N.B.:In de nieuwsbrief wordt gesproken over vaders. 
Wij veralgemeniseren dit bewust vanwege de leesbaarheid. 

Uiteraard worden hier ook de moeders, opa’s en oma’s, ooms, 
tantes en alle betrokkenen bij het kinderleed bedoeld. 
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Van de redactie 

 
Hallo donateurs en sympathisanten,  
 
Nieuwsbrief nummer 42 al weer. 
In deze uitgave nieuwe wetenswaardigheden, reacties op 
eerdere artikelen en verslagen van gehouden 
bijeenkomsten. 
 
Kortom weer een nieuwsbrief voor en door u. 
Onlangs heb ik nog gesproken met een van de bestuursleden 
en hem gevraagd of het zinvol zou zijn weer een enquête te 
plaatsen. Alweer? 
Nee, het hoeft niet, simpel omdat het bestuurslid mij al een 
antwoord op de vraag heeft gegeven die ik onder meer wilde 
stellen in de enquête: Wat vind u als donateur van uw 
nieuwsbrief? 
 
Het antwoord bleek positief. U vindt de opmaak prettiger 
leesbaar, er staan interessante onderwerpen in, voor elk wat 
wils, en de nieuwsbrief verschijnt regelmatiger. 
Gelukkig maar, want dat was precies wat ik had beoogd toen 
ik mijn opwachting maakte als redactielid. 
Alle eer komt mij echter niet toe.  
De informatie die tot u gebracht wordt komt niet van de hand 
van de redactie, hooguit het deel wat u nu onder ogen heeft. 
De redactie heeft verder tot taak anderen aan te sporen tot het 
inleveren van nuttige kopij, welke zij dan weer vormgeeft en 
aflevert bij de drukker.  
 
Voor het echter zover is moet er gepuzzeld worden voor wat 
betreft de opmaak. 
Zo is het in deze brief niet mogelijk gebleken om onze 
doelstelling te plaatsen. Immers, dat zou vier extra pagina’s 
kopij meer betekenen. Dat betekent ook dat er extra kosten 
aan verbonden zijn, en de stichting is van mening dat 
dergelijke uitgaven beter besteed kunnen worden: denk maar 
aan de club van 100? 
 
Wat als er nu wel sprake zou zijn van voldoende en zinvolle 
kopij? Dan is het geen enkel probleem om de computer het 
werk te laten doen en alle teksten te laten ‘plakken’. 
Dat brengt mij direct op het volgende: heeft u voor de redactie 
(lees uw lotgenoten) interessante kopij die aan de 
onderstaande criteria voldoet? Stuur het ons.  
 
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. 
 
Ik wens u weer informatief leesplezier, Annemarie Willemsen.  

 

 
 

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

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 die als (trouwe) betaler zijn geregistreerd. 
 
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 
Telefoon: 024 – 3970093  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 
 
Vier avonden in de week is onze telefoondienst paraat. Om 
die taak naar behoren te kunnen uitvoeren zijn er speciale 
SDV telefoonnummers gecreëerd met behulp van ISDN 
aansluitingen, precies zoals KPN het graag ziet. 
En daarmee was een paard van Troje in huis gehaald.  
 
Wat was namelijk het geval ? 
KPN meent er goed aan te doen een faciliteit die men 
“wisselgesprek” noemt, standaard mee te leveren met ISDN. 
De gebelde hoort dan, door korte piepjes tijdens een gesprek, 
dat ook een andere beller op zijn beurt wacht. 
Het is een kwestie van respect om dan het op dat moment  
gevoerde telefoongesprek niet te onderbreken voor een 
“inbreker”, en ook een kwestie van eerlijkheid.  
Tot zover lijkt er niets aan de hand. 
 
Maar voor de “inbreker” in kwestie is dat anders. Die hoort 
namelijk gewoon de bel aan de andere kant overgaan, en die 
krijgt de indruk dat de gebelde niet op zijn post is.  
Door een toeval heeft één onzer telefonisten dit ontdekt.  
Dat was de reden om de “service” der wisselgesprekken die 
tante KPN de mogelijkheid biedt om voor één gesprek dubbele 
inkomsten te vangen en daarbovenop per maand f 2,50 abon-
nementsgeld, onmiddellijk op te zeggen. 
Als U in het vervolg belt en het nummer is in gesprek, dan 
hoort U ook de in-gesprek-toon.  
En U weet dan dat het nummer bemand is, maar helaas in 
gesprek.  
Euh, voor wie het nog niet doorhad: SDV is de afkorting van 
Stichting Dwaze Vaders. 
 
KPN en ISDN zijn afkortingen die zelfs het Japanse 
bedrijfsleven schrik aanjagen, als we de reclames op tv mogen 
geloven, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. 

 

 
 
De schrijf- en protestactie richting Tweede Kamer lijkt niet hard 
te lopen. Bij onze postbus is slechts een vijftal meldingen of 
kopieën van protestbrieven binnengekomen. 
Wat was ook alweer de bedoeling ? 
 
Zoals U weet is de regering zeer onwillig om aan de alleszins 
redelijke doelstelling van onze Stichting op enigerlei wijze 
tegemoet te komen (zie het verslag van het Algemeen Overleg 
dat op 25 mei jl. in de Tweede Kamer plaatsvond, elders in 
deze kolommen).  
 
Velen van ons hebben al de grievende ervaring opgedaan van 
het hebben van omgang onder het wakend oog van een 
meestal onvoldoende opgeleid en kakelgroen blaag, dat ons 
kind had kunnen zijn.  
Wie laat een kind de rode knop bedienen waarmee zowat een 
atoomoorlog tussen ouders kan worden ontketend ?   
Precies, de Raad voor de Kinderbescherming.  
Dat vermeerdert het vernederende van de ervaring met grote 
onrust en onzekerheid voor de omgangsouder.  
Volgens ons is dat wèl, maar volgens regering en RvK blijk-
baar niet een schending van het belang van het kind. 
 
Welnu: de plannen van de regering om in Nederland omgangs- 
 

huizen in te richten, houden een verergering en vermeerdering  
in van de vernedering en belediging die omgangsouders en  
kinderen worden bereid. 
 
Een omgangshuis verschilt natuurlijk principieel in niets van 
een bezoekruimte in een gevangenis, waar moordenaars, 
verkrachters, hooligans en onschuldigen onder het wakend 
oog van bewaker en video camera, afgescheiden door een 
perspex glasplaat met luidsprekers erin, contact kunnen 
hebben met hun naasten.  
Uiteraard pas nadat die laatsten zich altijd  elektronisch, en 
soms zelfs lijfelijk, hebben moeten laten fouilleren. 
 
Als het nu praktijk is dat de rechter voor valse beschuldigingen 
van incest aan de kant gaat – jaja, in het belang van het kind, 
natuurlijk – dan kan worden voorspeld dat de omgangsouder 
die zich omwille van zijn kinderen zo’n omgangshuis in laat 
chanteren, geconfronteerd zal worden met de tegenwerking 
van de zorgouder.  
Die zal aan omgang in een omgangshuis niet meewerken, en 
beweren bang te zijn voor de gewelddadigheid, de wraak of de 
waanzin van de omgangsouder: “Ik wil wel, maar ik durf niet”.  
De reden waarom de zorgouder dat doet is dezelfde, als 
waarom de zorgouder ook nu niet meewerkt aan de omgang: 
het is de reactie van de dief op een al te verleidelijke gelegen-
heid. 
 
Misschien zijn er zorgouders die menen dat de omgangsouder 
met deze smadelijke omgang nou eens lekker op zijn nummer 
wordt gezet, die dáárom aan die omgang meewerken. 
Maar zodra het er de schijn van krijgt dat de omgangsouder en 
de kinderen zowaar nog enig plezier uit deze vernederende 
omgang kunnen peuren, zal de wrekende klauw van de zorg-
ouder weer worden uitgestrekt.  
Principieel zal er niets veranderen, niets. Goed geld gaat het 
raam uit, omgangshuizen worden ingericht en bemand, en het 
zal allemaal niets opleveren.  
 
Daar kunt U iets aan doen. Eindelijk hebt U de gelegenheid om 
Uw stem te laten horen, en nog wel precies op de plek waar 
die gehoord moet worden: in de volksvertegenwoordiging. 
Dus schrijf, roep de parlementariërs (die in feite Uw knechten 
zijn) tot de orde, scheld ze de huid vol of prijs ze het graf in, 
blaf ze terug hun hok in, jaag ze op tegen de domme, 
onproductieve plannen van de regering.  
Laat Uw stem horen in directe democratische zin, geef de 
onzaligen hun vet.  
U bent de baas, zij zijn Uw democratische personeel. U mag 
niet bang zijn voor hen, zij horen bang te zijn voor U. 
En bedenk: als U zwijgt stemt U toe.  
Wie donateur is van onze stichting, is ook tegenover zijn 
mededonateurs verplicht om zich te laten horen.  
Dat is een solidariteitsplicht en een kwestie van boerenfatsoen, 
zo simpel als wat. 
 
U hebt er nog wel even de tijd voor, maar het is handiger als U 
meteen schrijft, en later nog eens, en nog eens. 
Dit is het moment, “wij” staan op de agenda, maakt U daarvan 
gebruik. 
Iets anders dat U zich moet realiseren is, dat de rechterlijke 
macht weliswaar onafhankelijk is, maar dat zij zich wel aan de 
wet moet houden.  
Vooruitlopend op de verwachte wettelijke openingen naar 
bemiddeling, is de rechterlijke macht nu al bezig om het 
omgangsheft uit handen te geven. 
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Nu al is het zo dat een advocaat met een beroep op het buiten 
rechte tot stand brengen van omgang, de rechterlijke goedkeu-
ring meekrijgt. Ook als die advocaat geen bliksem uitvoert.  
Er is een nieuwe toverformule gevonden, en omdat onze 
rechterlijke macht graag in sprookjes gelooft, werkt die formule 
ook nog.  
 
Precies zoals “Het belang van het kind” een toverformule was 
en is, zo zal “het buiten rechte herstellen van contact”  zich 
mogelijk een plaatsje in het familierecht gaan verwerven.  
Dat betekent dan, dat de omgangsouders zelf maar moeten 
zien hoe ze het verloren contact met hun kinderen herstellen. 
Tegen de “medewerking” van de zorgouder – die voor rechters 
immers bij voorbaat vaststaat – in.  
De oude Romeinen zeiden het al: “Wilt gij vrede, bereidt U dan 
voor op oorlog”. 
Dat is niet een oproep tot halsstarrig gedrag, dat is een 
feitelijke conclusie, uit het leven gegrepen.  
Nogmaals: kom in actie, schrijf naar de leden van de 
Tweede Kamer. 
 
Iets anders, de actuele situatie van alledag, hoe is het daar 
mee? 
Het ligt voor de hand: als onze volksvertegenwoordiging en 
ons ambtenarenapparaat menen dat er niets aan de hand is, 
zullen wij ze toch op hun misvatting moeten wijzen.  
Trek dus van leer, uiteraard precies in het kader van de 
klachtenprocedures, tegen RvK, tegen ABJ, tegen PAR en 
al die andere instanties die zich volvreten aan onze ellende. 
Laat U niet beetnemen door Uw eigen fatsoen dat U influistert 
dat die mensen het goed bedoelen – als ze het zo goed 
bedoelen mogen ze de weg naar de hel opnieuw plaveien, of 
ze zoeken maar ander werk – laat U niet tegenhouden door 
onnodig ontzag voor functies of door Uw eigen fatsoen.  
Blijf altijd correct, maar maak van Uw hart geen moordkuil. Uw 
kinderen smeken U er om.  
 
In Nieuwsbrief nr. 41 was een artikel over klachtenprocedures 
opgenomen, in deze Nieuwsbrief het vervolg daarop. 
Gewapend met die kennis is het indienen van klachten niet 
moeilijk meer, maar U moet dat dus wel doen, zelf, in Uw 
eigen belang en in het algemeen belang.  
 
Het systeem is voos en vals, niet de zorgouder, niet de 
omgangsouder, niet de kinderen, en zelfs niet de mensen van 
RvK, PAR en ABJ.   
Want de zorgouder heeft de zwakke schouders waarop ons 
familierecht de loodzware verleiding stapelt om omgangs-
ouders een hak te zetten.   
De zorgouder en de omgangsouder wordt een strijd opgedron-
gen die geen van beiden wil, de kinderen zijn altijd de klos en 
de “deskundigen”  worden in een positie geplaatst waarin zij 
geen goed kunnen doen: dáárvoor worden zij betaald.  
Het verloop bij de RvK is zo enorm omdat de mensen die daar 
werken met hun geweten in de knoop komen. 
Dat laat overigens onverlet dat laatstgenoemden wel valt te 
verwijten dat zij de illusie dat echtscheidingsproblemen binnen 
het vigerende systeem zouden zijn op te lossen, mede in stand 
helpen houden.  
 
Dat is een zwaar verwijt: elke versgescheiden ouder ziet 
argeloos en vol vertrouwen op naar de rechterlijke macht en 
de Raad voor de Kinderbescherming.  
Telkens opnieuw zien onschuldige ouders zich terechtkomen 
in een moeras van ellende. Ouders die gaan scheiden weten 
dit niet, kinderbeschermers, pedagogen en psychologen die 
hun brood verdienen bij RIAGG, ABJ, PAR en noem ze 

 
verder maar op, weten dat wel.  
Dàt maakt hen medeschuldig. Zij staan aan de waterkant met 
hun handen in hun zakken naar onze verdrinkende kinderen te 
kijken. En dat valt hun aan te rekenen, zeker.  
De relativering is, dat veruit de meesten van ons zich precies 
zo gedragen, als het er op aankomt.  
Want waarom schrijven en klagen er zo weinigen van ons ?  
Omdat we in feite allemaal een beetje bang zijn om als eerste 
in het water te springen.  
 
En nu het goede nieuws: als U eenmaal iets naar Den Haag 
hebt gestuurd, als U dus als het ware wèl in het water bent 
gesprongen, zult U zich een beetje een mensenredder gaan 
voelen.  
Dat goede gevoel krijgt U er gratis en voor niks bij, zoals altijd 
wanneer U een goede daad doet. En met een klein beetje 
geluk komen Uw kinderen dat ooit te weten, wat hun de kans 
geeft om trots op U te zijn.  
Dàt kan U niet tegenhouden dus. 
 
Schrijf, zoek, tier en smeek, slijm, vloek, klier en breek,      
naar: 
 
xxxxx  -Tweede Kamerfractie 

Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag (’s-Gravenhage mag ook) 

   
 
(xxx=PvdA,VVD,CDA,D66,GroenLinks,Sp,RPF,SGP,GPV) 
 

 
Namens het bestuur, Arthur Ross 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat bedoelen ze nou met: 
“Wie schrijft die blijft?” 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

4  

Club van 100 en 
proefproces 

 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief toegezegd is hier de stand 
van zaken omtrent het proefproces en de club van 100. 
Allereerst de club van 100.  
Om deze club een volwaardig bestaan te geven  zijn we op 
zoek naar 100 leden. 
 
Op dit moment hebben ongeveer 20 mensen zich aangemeld 
die graag mee willen doen. 
De kop is er af laten we maar zeggen. Maar we streven naar 
100 mensen die garant willen staan, door middel van een 
bijdrage van 50 gulden per jaar, voor de te voeren proef-
processen.  
We kunnen dus nog een heleboel mensen gebruiken.  
Nieuwe ideeën hebben we al binnengekregen, daar ligt het 
niet aan. 
 
Het enige wat u op dit moment hoeft te doen is uw naam 
doorgeven aan de Stichting Dwaze Vaders via ons 
postbusnummer of per telefoon of e-mail. U hoeft nog geen 
geld te storten. 
 
Het tweede is het proefproces. 
Wat de financiële kant van de zaak betreft: er is nu precies  
Fl. 2322,61 binnen.  
Dat is niet helemaal toereikend, maar het bestuur heeft 
besloten zich garant te stellen voor het tekort.  
Om de kans zo groot mogelijk te maken voor een hele goede 
jurisprudentie omtrent informatieplicht door scholen, is het van 
belang vooraf hele goede “papieren” te hebben.  
Daarbij valt te denken aan correspondentie met de school, met 
de inspecteur van onderwijs, met de minister van onderwijs 
etc.  
Binnen de stichting zijn mensen aanwezig die zo’n 
correspondentie traject al hebben afgelegd, maar wij kennen 
niet de problematiek van iedere donateur in détail. 
 
Om nu geen enkele mogelijkheid onbenut te laten, wil ik bij 
deze aan alle donateurs van SDV vragen of er mensen zijn die 
een probleem hebben met de informatie verstrekking door 
scholen en die dit ook door de correspondentie met de diverse 
instanties aan kunnen tonen.  
 
U kunt uw reactie laten weten aan ons postbusnummer of per 
telefoon of e-mail.  
Wij (als bestuur) kunnen dan de kandidaten vergelijken en die 
kandidaat selecteren die de meeste kans op een goede 
jurisprudentie mogelijk biedt. 
Na de zomervakantie zullen we zo spoedig mogelijk gaan 
starten met het proces.   
 

Perry Stuart 
 

 

Regioavond  
Roermond 

 
Bij de voorbereiding van deze eerste regionale avond 
sinds het aantreden van het nieuwe bestuur was geen 
duidelijke taakverdeling afgesproken, waardoor met name 
de aftrap van de avond wat rommelig tot stand kwam..  
Daarnaast was er een misverstand ontstaan bij het 
informeren van de regionale pers, waardoor de opkomst 
niet groot was (ca. 12 gasten).  
 
De Stichting Dwaze Vaders is geen hulpverlenende instantie, 
en zeker geen intermediair tussen cliënten en adviesorgani-
saties: als de stichting de rol van die organisaties niet erkent, 
kan zij natuurlijk ook niet met hen onderhandelen.  
Dat betekent niet dat de stichting haar donateurs links laat 
liggen, maar het leidt wel vaak tot misverstanden.  
 
Op deze regionale avond waren ook twee donateurs afgeko-
men die op alle fronten in de rechtsprocedures en in de brave 
hulpverleningscircuits waren vastgelopen.  
Nogal nadrukkelijk schreeuwden deze mannen het door hen 
ondervonden onrecht en hun vastbeslotenheid om met hun 
kinderen in contact te komen van zich af.  
Bij onze stichting is geen donateur of bestuurslid of sympathi-
sant te vinden die in het verhaal van deze twee mannen niet 
ook zijn eigen verhaal herkend: hun verdriet en woede zijn  
universeel en worden door alle vaders die hun kinderen niet 
kunnen zien gedeeld.  
Maar daarmee is het verhaal uit: de stichting is niet in staat iets 
concreets voor dergelijke mensen te betekenen. Het enige wat 
wij kunnen doen is doorgaan met waar wij mee bezig zijn: het 
bewerken van de politiek opdat de hoofddoelstelling van de 
stichting wordt verwezenlijkt, het verspreiden van ons 
gedachtegoed en het vormen van een solidair front met alle 
geminachte, gekleineerde en geschoffeerde omgangsouders. 
 
In de vrije discussie die ontstond werd gesuggereerd dat “Den 
Haag” meer en beter moest worden geïnformeerd over de 
taaie onrechtvaardigheid waartegenover dwaze vaders zich 
geplaatst zien. En vooral de naamsbekendheid van onze 
stichting zou moeten worden vergroot, vond een aantal 
aanwezigen, alsook de aard en de omvang van de problemen 
die een omgangsouder op zijn pad vindt. 
 
Men suggereerde dat de regionale functie in de sfeer van 
public relations zou moeten worden versterkt, door bij huis- en 
tandartsen folders te verspreiden, alsmede bij bibliotheken en 
gemeentehuizen.  
Ook zou de vindbaarheid van de stichting groter worden door 
actievere presentatie in de regionale pers. 
 
Eén van de aanwezigen, die de omgangsproblematiek 
weliswaar van redelijk nabij, maar niet aan den lijve had 
ondervonden, merkte voorzichtig op dat het leek alsof de 
stichting nog in haar kinderschoenen stond.  
Daarmee werd inderdaad een van onze grootste problemen 
aangeroerd: 
een buitenstaander duidelijk maken hoe taai, onrechtvaardig, 
zwaar te verduren, en onveranderlijk het omgangsrecht is,  
hoezeer juist die problematiek een mens kan slopen. 
 
Voor wie het zelf ondervonden heeft, is dit gesneden koek, de  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

4  

naïveteit die buitenstaanders nog hebben is een bijna niet te 
nemen hindernis.  
Aldus wordt ondervonden onrecht in de omgang met eigen 
kinderen, nog verergerd door het onbegrip dat een 
omgangsouder ontmoet. 
 
De Stichting Dwaze Vaders heeft, als mensenrechten-
organisatie, dus ook de taak om de verborgen en slecht 
begrepen diepe gemeenheden van de toepassing van het 
omgangsrecht in Nederland aan het licht te brengen.  
Vanuit de vergadering kwam de suggestie om donateurs 
in te schakelen bij het verspreiden van folders.   
In de nazit werd nog wat nageborreld. Herhaling is gewenst. 

--------------------------------------------------- 
 

Algemeen Overleg 
Commissie van Justitie 

op 25 mei 2000 
 
Zoals bekend heeft de staatssecretaris alweer een hele tijd 
geleden op verzoek van kamerlid Vos van de VVD, een 
onderzoek laten doen naar de “het effectueren van 
omgangsregelingen in het buitenland”.  
 
Het rapport dat daarvan is verschenen, was het onderwerp van 
de uitzending van Rondom Tien in februari van dit jaar.  
De belangrijkste, en meest bejubelde en bestreden, conclusie 
in dit rapport is dat in extremis zorgouders langs strafrechte-
lijke weg moeten kunnen worden gedwongen om zich 
coöperatief op te stellen ten aanzien van omgangsregelingen. 
 
Tijdens een algemeen overleg van de vaste kamercommissie 
van Justitie op 25 mei jl., in het gebouw van de Tweede 
Kamer, werd dit rapport besproken.  
In de voorafgaande maanden was de werkgroep politiek 
optimistisch geworden over de kansen dat met name de 
strafrechtelijke aanpak genade zou gaan vinden in de ogen der 
fractievertegenwoordigers van CDA en PvdA.. 
 
Van D66, van de heer Dittrich, waren de verwachtingen nooit 
hooggespannen geweest - nadat deze zich uit een gemaakte 
afspraak had gekronkeld was wel duidelijk dat op redelijkheid 
van D66-zijde niet hoefde te worden gerekend.  
Door kamerlid Vos werd tijdens het algemeen overleg een 
manmoedige poging ondernomen om Dittrich te confronteren 
met “zijn eigen” wetsvoorstel ten aanzien van stalking, maar 
dat had Vos natuurlijk helemaal verkeerd begrepen.  
Binnen de fractie van D66 wordt stalking als een groot pro-
bleem gezien, in tegenstelling tot dwarsliggen bij de uitvoering 
van omgangsregelingen.  
En omdat D66 er zo over dacht zat kamerlid Vos er helemaal 
naast, vond Dittrich. 
 
Van het CDA kwam een verhaal waaruit de journalist van het 
Algemeen Dagblad meende te kunnen opmaken dat het 
strafrecht eigenlijk niet, maar misschien uiteindelijk toch weer 
wel een plaats bij de handhaving van omgangsregelingen had, 
of moest hebben, of zou kunnen hebben, of misschien ook 
niet. 
 
De woordvoerder van de PvdA conformeerde zich, zoals een 
braaf fractiegenoot betaamt, aan het standpunt van de eigen 
staatssecretaris, die hevig gedesinteresseerd zat te wezen. 

Volgens de regering is strafrecht “bedreigend” voor de 
recalcitrante zorgouder, meestal moeders.  
Voor de goede verstaander: bedreigend. Niet preventief, 
barmhartig, zorgvuldig of eerlijk dus, maar:  bedreigend. En dat 
vindt de PvdA nu dus ook. 
Halverwege ongeveer verliet de voorzitter van de dag, de heer 
Dittrich, de zitting. 
 
De woordvoerder van Groen Links begon bezorgd over kosten, 
want daar had nog niemand het over gehad. En het was 
natuurlijk uitgesloten dat een vrouw strafrechtelijk zou moeten 
worden bedreigd, dat kon natuurlijk niet. Ook zij zat de zit niet 
uit, en vertrok luidruchtig van het toneel. 
 
 
Na afloop zat onze werkgroep politiek er nogal beduusd bij. 
Tegen zoveel bot onbegrip voor de elegantie en de eerlijkheid  
van de door ons voorgestane strafrechtelijke oplossing lijkt 
geen kruid gewassen. 
In feite is het zo, dat de meeste fracties zich bij voorbaat 
tolerant en begrijpend opstellen ten aanzien van de 
wetsovertreder – de oncoöperatieve zorgouder – en dat zij de 
rechtzoekende omgangsouder bij voorbaat in de kou laten 
staan.  
Dat is de wereld op zijn kop: niet het slachtoffer wordt wettelijk 
in bescherming genomen maar de dader. Ademstokkend 
onthutsend, heet zoiets. 
 
Zo zaten wij daar dus. En hoe nu verder ?   
 
Er is maar één manier: stem op het enige kamerlid van wie U 
weet dat hij fatsoenlijk is, woord houdt en niet bang is: mr. Otto 
Vos van de VVD.  
Die VVD is niet belangrijk, maar persoonlijk fatsoen van een 
kamerlid is dat wel.  
Breng Uw voorkeursstem uit op Vos, en zorg ervoor dat heel 
veel andere mensen dat ook gaan doen. Zorg ervoor dat hij 
met een overweldigende meerderheid van voorkeursstemmen 
in de kamer wordt herkozen.  
Want wat zouden de media dan gaan doen ?  Zouden die niet 
op zoek gaan naar de manier waarop die verkiezing tot stand 
is gekomen?  
Natuurlijk, en dan zijn wij nieuws, of de media willen of niet. 
 
Nu is het weliswaar zo dat prof. Anton Zijderveld, van de 
Erasmus universiteit  in Rotterdam, in het programma 
Buitenhof op zondag 18 juni jl. bijna letterlijk de doelstelling 
van de stichting voordroeg en daarbij kamerlid Otto Vos prees 
voor diens goede idee van inschakeling van het strafrecht, 
maar van de VPRO mogen wij zijn column niet in de 
Nieuwsbrief afdrukken.  
En dat doen we dan ook niet.  
Men vroeg ons wel of wij reclame wilden maken voor de 
website van Buitenhof (www.vpro.nl/Buitenhof), maar dat doen 
we natuurlijk ook niet, we zouden wel gek zijn. 
Zorgt U er intussen maar voor dat Vos die tienduizenden 
stemmen krijgt: kermis in het land, 
het kost U niks, maximaal resultaat, U ziet Uw kinderen weer.  
 

De werkgroep politiek. 
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Wat is de Artikel 12 
procedure ? 

 
Dat zoveel mensen de klok over artikel 12 hebben horen 
luiden, en dat zo weinigen weten waar de klepel hangt, 
komt waarschijnlijk ook doordat het artikel 12 in meer dan 
een gedaante in de media opduikt. 
 
Zo is bekend dat de gemeente Den Haag, wegens haar 
onvermogen om op verantwoorde manier met geld om te 
gaan, onder curatele van het rijk is gesteld: zij is een artikel 12 
gemeente geworden, zoals men dat noemt. 
 
Hier gaat het over iets anders, over een ander artikel 12, één 
waarmee U ook te maken kunt krijgen.  
Stel dat U wordt beschuldigd van stalking of van iets anders 
dat bij wet verboden is, en dat die beschuldiging onterecht 
is. Of stel dat een deskundige of de RvK naar Uw mening 
valsheid in geschrifte pleegt. 
In dergelijke gevallen kunt U een aangifte doen bij de politie 
van smaad of laster, of valsheid in geschrifte. 
 
Zoals inmiddels al veel vaders / omgangsouders hebben 
ervaren, springt een agent dan niet meteen op de fiets om de 
dader te arresteren, maar is het veeleer zo dat men probeert 
de aangever te ontmoedigen en hem ervan te weerhouden om 
aangifte te doen. 
Wie voet bij stuk houdt krijgt zijn aangifte weliswaar gedaan, 
maar wordt later meestal door de politie ervan in kennis 
gesteld dat zijn aangifte terzijde is gelegd.  
Tegen deze mededeling kan de volhouder bezwaar aanteke-
nen bij de Officier van Justitie (naam en adres zijn bij de politie 
bekend). 
De Officier neemt vervolgens de beslissing of de politie wel of 
geen gevolg moet geven aan de gedane aangifte.  
Besluit hij om de kant van de politie te kiezen, dus om de 
aangifte niet te vervolgen, dan vermeldt hij dat de aangever ex 
artikel 12 tegen deze beslissing beroep kan aantekenen bij het 
Hof.   
Hoera! Ziehier de artikel 12 procedure. 
 
Deze gehele procedure, van eerste aangifte tot en met de 
zitting bij het Hof, kan de aangever zelf afwikkelen: bijstand 
door een (te betalen) raadsman màg, maar hoeft niet. 
Het Hof kan zich geen "gemakkelijke" houding permitteren en 
zal de ernst van de situatie veel stringenter onderzoeken dan 
politie of Officier van Justitie: een beschikking van het Hof 
heeft nu eenmaal meer juridisch gewicht dan een beslissing 
van een veldwachter. 
Wanneer nu het Hof regelmatig wordt uitgedaagd om 
uitspraken te doen over wat omgangsouders voor hun kiezen 
plegen te krijgen, zou dat wel eens tot terughoudendheid bij 
familierechters (de eerste "uitnodigers" tot mispunterij) kunnen 
leiden.  
Want wat de ene rechter nu laat liggen, moet de andere 
rechter vervolgens opruimen, en daar zou die andere rechter 
best wel eens genoeg van kunnen krijgen.  
Natuurlijk, net als bij klachten tegen de Raad voor de 
Kinderbescherming is het effect van zo'n procedure in Uw 
eigen zaak van gering gewicht.  
Voor het algemeen belang is het aan de kaak stellen van 
bedrog door officiële instanties en van het door hen  
vergoelijken van valse beschuldigingen door zorgouders die  

 
daarmee hun gewezen partner dwars willen zitten, van zeer 
groot gewicht. En ook in Uw eigen dossier staat zo'n blijk van 
zorg en ijver niet slecht.  
Een kind dat uit het dossier kan opmaken dat de “andere” 
ouder zich om hem heeft druk gemaakt, voelt zich belangrijk. 
En daar gaat het om.  
Het is bekend dat kinderen die regelmatig worden geknuffeld 
in alle opzichten gezonder en vitaler zijn dan kinderen die niet 
worden aangehaald.  
Voor dat verschijnsel is niet het knuffelen zelf het belangrijkste, 
maar de aandacht van waaruit dat knuffelen ontstaat: kinderen 
groeien door aandacht.  
Zonder omgang kan aandacht niet worden ondergaan, daarom 
is onttrekking aan de omgang een wandaad tegenover de 
kinderen, daarom moet de bel van artikel 12 vaak, en uit alle 
macht, worden geluid. 
 

     
 

Regio Groningen 
 
Hallo, we willen ons graag even aan jullie voorstellen. Wij 
zijn Klaas en Janny Ebels, wonen in Appingedam en zijn 
sinds kort contactpersonen voor de stichting en proberen 
de belangen hier in het noorden te behartigen.  
 
Dat valt nog niet mee omdat we nog geen jaar donateur zijn 
van de stichting. Maar het werk dat de stichting verzet tegen 
het onrecht wat ons allen aangedaan wordt, sterkt ons om een 
luisterend oor te zijn voor de mensen in onze regio. 
 
25 mei j.l. hebben we een regioavond georganiseerd. 
De pers was ingelicht en toonde zelfs belangstelling, dus een 
afspraak met een journaliste was zo gemaakt. De telefonische 
reacties die we kregen naar aanleiding van dit artikel in de 
krant was overweldigend.  
De opkomst was niet overdonderend maar er was genoeg 
belangstelling. Er waren zo’n 12 “dwaze vaders” op deze 
avond afgekomen.  
Naast deze 12 vaders was er ook nog een advocate uit 
Groningen aanwezig. Zij had het artikel in de krant ook 
gelezen en voelde zich aangesproken om deze avond ook 
aanwezig te zijn.  
In principe is iedereen die belangstelling heeft voor onze 
doelstellingen hartelijk welkom. 
 
Na een inleidend woord van onze voorzitter Arthur Ross 
kwamen al snel de individuele verhalen los. Een ieder kon zijn 
eigen verhaal nu eens kwijt en horen hoe het met anderen 
gaat in hun gevecht tegen het omgangsonrecht. Toch zijn er 
weer veel punten van overeenkomst maar dat zijn we zo 
langzamerhand wel gewend. 
We hopen dit jaar toch nog een keer een regioavond te 
organiseren omdat iedereen het over eens is dat het toch wel 
belangrijk is om als “lotgenoten” contact met elkaar te houden.  
 
We verwachten een goede samenwerking in de toekomst, en 
hopen dat we een steentje kunnen bijdragen aan de stichting. 
 

Klaas & Janny 
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Wat is een dwaze 
vader ? 

 
Het kortste antwoord op die vraag luidt: een donateur van 
de Stichting Dwaze Vaders. 
Dat leidt echter tot de nieuwe vraag: wie wordt wanneer en 
waarom donateur, ofwel: welke ontwikkeling maakt een 
ouder door voordat hij aansluiting zoekt bij onze 
stichting? 
Die vraag is wat ruimer, en het antwoord is 
onthutsenderwijze op elke dwaze vader in meer of 
mindere mate van toepassing, want de ontwikkeling is 
ongeveer als volgt. 
 
Op een goede dag komt de dwaze vader thuis van zijn werk, 
en hij constateert dat vrouw en kinderen het huis uit zijn.  
Vaak is ook de inboedel weg en zijn banktegoeden opgeno-
men. Dat is een klap, die nog heviger wordt als onze dwaze 
vader de volgende dag contact opneemt met de school of met 
huisarts of met de politie.  
Meestal wordt hij dan vijandig bejegend en hij stuit op desinte-
resse en een vage, beschuldigende houding. 
Vanaf dat moment verandert de wereld in een soort van 
dictatoriale nachtmerrie.  
 
De meeste mensen herinneren zich wel dromen uit hun jeugd, 
waarin ze voor een boze wolf of een ander onheil op de vlucht 
wilden slaan, maar tot hun verbijstering moesten constateren 
dat ze niet van hun plaats konden komen, of door een dikke 
laag stroop moesten waden, of iets dergelijks.  
De wolf had daar echter geen last van en kwam dichter- en 
dichterbij. Als er al een vader of moeder of grote broer in de 
droom te zien was, had die niet in de gaten in welk groot 
gevaar de dromer verkeerde. De wolf sperde zijn kaken open 
en sprong, … en in een opperste staat van alarm werd de 
dromer wakker. 
 
Kenmerkend voor deze dromen is de volstrekte eenzaamheid 
van de dromer: niemand, maar dan ook werkelijk niemand, 
merkt, of wil merken in welke benarde situatie de dromer 
verkeert. 
Precies dezelfde toestand wordt des dwazen vaders deel. 
Scholen, buren en politie lijken te leven in een wereld die door 
een geluiddichte glasplaat is afgescheiden van de eigen 
wereld die vol alarm is. 
Langzamerhand wordt het fantastisch verschil zichtbaar tussen 
de banale buitenwereld, aldoor met iets anders bezig dan wat 
belangrijk is, en de eigen wereld die maar door één gedachte 
en één angst wordt beheerst. 
 
Hoopvol richt de dwaze vader zijn blik op de rechter – die is er 
voor, die heeft vaker met dit bijltje gehakt, die weet hoe erg dit 
is. De rechter zucht, krabt op zijn hoofd, vergeet te luisteren, 
kijkt op zijn horloge en tikt er tegen, en laat in alles blijken niet 
bij de les te zijn.  
De beslissing: de RvK zal een onderzoek doen naar wie het 
beste als zorgouder kan optreden, of naar hoe het contact met 
de kinderen het beste kan worden hersteld of in stand 
gehouden.  
Hoop! Voor de RvK is dit helemaal dagelijkse kost, dáár zullen 
ze gauw genoeg door hebben hoe de vork in de steel zit, dáár 
zit je goed. 
 

 
Weken-, maandenlang gebeurt er hoegenaamd niets en 
langzaam wordt de dwaze vader ongeduldig. Dat had hij beter 
niet kunnen doen. Want dat wordt nog langer verbijten, hopen 
op een keer ten goede, vernederingen slikken, walging 
manhaftig wegslikken, wachten, toezien hoe de kinderen 
steeds verder uit het zicht verdwijnen.  
Het rapport verschijnt.  
In één klap wordt alles vernietigd wat de dwaze vader in zijn 
wereld aan verwachtingen had opgebouwd. Pagina’s lang.  
En reacties binnen 3 dagen, op schrift, anders worden ze niet 
bij het rapport gevoegd. 
 
Rechtszitting. Geen rappe voorlopige voorzieningen waar snel 
iets geregeld moet worden, maar een echte zitting waar dingen 
worden uitgezocht, hoopt de dwaze vader. 
Zitting en beschikking blijken echter een ontkenning van 
waarheid en recht. Nieuwe wanhoop. 
 
Pas na lange tijd, en na lang aarzelen – wie loopt er nou graag 
met zijn intieme hebben en houden te koop ? – vindt de dwaze 
vader zijn weg naar onze stichting.  
Daar wacht hem een nieuwe klap, bijna net zo oorverdovend 
als de eerste.  
Die is, dat zijn problemen niets nieuws zijn onder de zon: de 
wereld ìs niet alleen bezeten, wij wéten het ook.  
 
Veel dwaze vaders haken af en verdwijnen in WAO of in een 
naamloos verblijf in parken en plantsoenen. Een enkeling 
maakt er een eind aan, anderen houden zich enigszins 
overeind, voor zolang als dat duurt, en ook zullen er zijn die 
hun leven oppakken en voortzetten.  
 
Een kleine minderheid sluit zich blijvend aan bij de stichting, en 
probeert met de moed der wanhoop om zich niet door cynisme 
te laten verzuren, en een steentje bij te dragen aan een betere 
wereld. Met de moed der wanhoop, niets meer en niets 
minder. 
 
In een groot aantal gevallen duiken de kinderen na lange tijd 
weer op. Heel vaak blijkt dan echter de psychologische band 
vernield, tot nadeel voor kind en ouder, en ook de volgende 
generatie kan nog met de nadelige gevolgen te kampen 
hebben.  
De gelukkigen zien het contact weer opbloeien; hun enige 
schade is dat zij dat contact jarenlang hebben moeten missen, 
vaak precies in de tijd dat de kinderen nog klein waren. De 
schade voor de kinderen ligt  meer op het vlak van gemiste 
schoolkansen en bedorven jeugdherinneringen, en is hoe dan 
ook blijvend. 
 
Dat is wat zich afspeelt. En kan dat zo maar? Ja, dat kan zo 
maar.  
 
U weet dat uit eigen ervaring. U zit bij de vertoning van deze 
film op de eerste rang, niemand weet het beter dan U. Als 
iemand hier iets aan zou moeten doen, bent U het wel.  
U bent donateur, dat is al iets. Maar er wordt meer van U 
verwacht.  
Er is geen alternatief voor fatsoen: met moord en doodslag 
wordt het tegendeel bereikt van wat wij beogen, en wie 
vrienden heeft die hun persoonlijke verhaal centraal plaatsen, 
die heeft geen vijanden meer nodig op dit gebied.  
 
Binnen de stichting doen wij dus ons best om op een 
fatsoenlijke manier onfatsoenlijke wantoestanden aan de kaak 
te stellen en U te helpen om hetzelfde te doen.  
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Uit naam van Uzelf uiteraard, maar in het algemeen belang.  
Tegen deze achtergrond blijkt het eerste antwoord op de vraag 
“Wat is een dwaze vader ?” ook meteen het beste:  
 
een dwaze vader is een donateur van de Stichting Dwaze 
Vaders; vader genoeg om zich voor zijn kinderen en 
lotgenoten te willen inspannen, en dwaas genoeg om dat 
tegen alle maatschappelijke tegenwind in vol te houden. 

   
 

Belangrijke data 
 

Landelijke Dag 
Het bestuur en zijn medewerkers zijn er al weer mee bezig: 
De Landelijke dag van de Stichting Dwaze Vaders. 
De datum voor deze dag is bij heb al in de agenda gezet. 
Nu nog in die van u!! 
 

Zondag 26 november 2000 
 

Via uw nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen voor de landelijke dag.  
Zet de 26e dus in uw agenda en houdt deze dag vrij om samen 
met uw lotgenoten in contact te komen. U staat er niet alleen 
voor! 
 

------------------------------- 
 

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. 

 
 

 
De verdere procedure staat vermeld in Nieuwsbrief nummer 
41. Ook kunt u zich aanmelden bij de medewerkers van de 
telefoondiensten.  
 
De volgende data voor de spreekuren zijn gereserveerd bij 
advocatenkantoor Prinsen: 
 

- Donderdag 3 augustus 2000 
- Donderdag 5 oktober 2000 
- Donderdag 7 december 2000 

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 - 

vervolg. 
 
In maart 1996 heeft het Ministerie van Justitie richtlijnen 
gepubliceerd voor het (laten) verrichten van extern onder-
zoek, door met name Raden voor de Kinderbescherming 
en Voogdijraden. 
 
De geldigheidsduur van deze richtlijnen liep aanvankelijk tot 
januari 1999, maar is inmiddels verlengd tot 31 december van 
dit jaar.  
Als er binnenkort al een nieuwe versie van deze richtlijnen 
verschijnt, dan toch met ongewijzigde doelstelling. Die was en 
blijft het bevorderen van de rechtszekerheid en het versterken 
van de rechtspositie van cliënten van de ingeschakelde 
externe bureaus. 
 
Natuurlijk zijn de richtlijnen zo lek als een mandje: letterlijk elke 
regel kan worden genegeerd. Maar – en dat is de kracht ervan 
– àls een regel wordt genegeerd dient dat (uitvoerig) te worden 
gemotiveerd.  
En dan moet zo’n motivatie ook nog iets om het lijf hebben, 
want anders is het ontbreken van die fatsoenlijke motivatie op 
zichzelf weer klachtwaardig. 
Externe adviesbureaus hebben grote vrijheden bij het opstel-
len van hun klachtenprocedures, maar zij zijn met handen en 
voeten gebonden door deze richtlijnen.  
Omdat het er om gaat de rechtspositie van cliënten te verster-
ken, van mensen zoals wij dus, moeten de bureaus hun 
cliënten van de richtlijnen op de hoogte stellen, “bij voorkeur 
tijdens het eerste gesprek”, schrijft het ministerie voor.  
Daarbij gaat het niet om de letterlijke tekst, maar om de 
inhoud, terwijl wel degelijk ook op het bestaan van die richtlij-
nen moet worden gewezen. 
 
Enkele heikele punten in die richtlijnen zijn:  
- een extern onderzoek duurt, van opdracht tot rapportage, 

maximaal 10 weken (natuurlijk geldt: afwijkingen kùnnen 
voorkomen, maar dat moet worden gemotiveerd) 

- objectief te achten informatie moet bij het begin door de 
opdrachtgever worden overhandigd aan de externe 
deskundige 

- voor het inschakelen van een deskundige is de 
toestemming van de met het gezag belaste ouder(s) 
vereist, die trouwens ook met de onderzoeksvraag moet 
instemmen 

- klachten mogen niet worden behandeld door personen op 
wie de klacht betrekking heeft 

- er moet een klachtencommissie zijn, bestaande uit ten     
       minste drie leden 
- na de afronding van het onderzoek dient de cliënt door de 

externe deskundige in de 
gelegenheid te worden gesteld om de concept-rapportage 
te bespreken en zijn mening daarover binnen een 
redelijke termijn naar voren te brengen 

- commentaar en op- of aanvullingen worden door de 
externe deskundige in het rapport verwerkt, indien 
schriftelijk doorgegeven 

- de cliënt kan schriftelijk verzoeken om bepaalde gegevens 
te verwijderen 

 
- de externe deskundige antwoordt de cliënt schriftelijk, zo 

spoedig mogelijk maar in ieder 
geval binnen vier weken. 

 
Dit is slechts een kleine samenvatting. Voor elk rapport dat 
onvrede veroorzaakt is echter in de richtlijnen wel een regel te 
vinden die een handvat geeft om iets aan de wrevel te doen. 
Zoals al eerder is gezegd: klagen moet.  
 
Weliswaar is de Stichting Dwaze Vaders van mening dat RvK 
en externe bureaus geen taak hebben op het gebied van 
omgangsregelingen, maar omdat zij die taak nu eenmaal 
uitoefenen dienen zij ook op hun verantwoordelijkheden te 
worden aangesproken.  
 
Het is goed om te weten dat de simpele vraag bij het ABJ te 
Leiden en bij het PAR te Utrecht om nadere informatie over 
hun klachtenprocedures, werkwijze en strategieën, tot 
behoorlijke consternatie aldaar heeft geleid.  
Een kritische opstelling heeft dus wel degelijk effect. 
 
Van het PAR kwam eind maart de mededeling, dat folders 
over die onderwerpen die aan nieuwe cliënten ter hand worden 
gesteld, juist in de revisie waren. Maar van de nieuwe versie 
zou een exemplaar worden opgestuurd.  
Toen dat begin juni nog niet binnen was, en er opnieuw werd 
gebeld, werd beloofd dat dan maar de oude folders zouden 
worden opgestuurd. Er was namelijk niet sprake van een grote 
wijziging, maar van “gewoon onderhoud”.  
Tot op de dag van vandaag, 7 juli 2000, is de beloofde post 
nog niet gearriveerd. 
Het ABJ hield eerst telefonische de boot af: de vragen 
moesten maar schriftelijk worden ingediend. Toen bracht de 
post een erg eenvoudig  klachtenreglement, waarin geen 
woord over werkwijze, strategie en uitgangspunten stond 
opgeschreven.  
Telefonische en schriftelijke navraag brachten het bestaan van 
de richtlijnen aan het daglicht. Het duurde even voordat het 
Ministerie ze had opgediept, maar toen de richtlijnen eenmaal 
binnen waren was er aanleiding om het ABJ opnieuw het vuur 
na aan de schenen te leggen.  
Helaas kon men van de kant van het ABJ  geen nadere inlich-
tingen verstrekken omdat toevallig de klachtenprocedure juist 
aan een totale revisie werd onderworpen.  
Een afschrift van het nieuwe reglement werd toegezegd, maar 
is nog niet ontvangen. 
 
Tot zover dit intermezzo. Het toont aan, dat inderdaad de enig 
juiste houding is om op beleefde en vriendelijke wijze te 
informeren en te klagen.  
Uiteindelijk is dat in ieders voordeel.    
Later meer over dit onderwerp. Misschien is het goed dat U 
Uw successen op dit gebied aan de redactie kenbaar maakt 
met korte toelichtingen, zodanig dat Uw lotgenoten met Uw 
ervaringen hun voordeel kunnen doen. Maar hoe U het ook 
wendt of keert: doe iets. 

 

 


