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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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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: 024 - 3970093 

 
Fax: 020 - 8774896 

 
U kunt ook een E-mail sturen naar: 

sdwv@worldonline.nl 
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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: 024 - 3970094    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: www.dwazevaders.nl  
 
Bestuur: 
Voorzitter: Arthur (A.J.B.A.) Ross 
Bestuurslid Leo (L.C.J.) Bevaart  
Bestuurslid Frank (F.M.) v. Haaren 
Bestuurslid Perry (P.) Stuart 
 
Redactie: 
Hoofdredactie    Frank van Haaren 
Eindredactie en vormgeving Annemarie Willemsen 
 

Steunpunten 
Door het gehele land zijn vertegenwoordigers van de Stichting actief 
om u als donateur bij te staan. De medewerkers van de 
telefoondiensten kunnen u doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde 
medewerker.
 

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  024-3970093 
Dinsdag 078-6915280 
Woensdag 0186-693167 
Donderdag 024-3970093 

 
 

De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

 

Van de redactie 

 
Een pittige nieuwsbrief. 
Zo zou ik deze editie van uw nieuwsbrief willen 
omschrijven. 
Pittig omdat er weer heel wat onderwerpen aan de 
kaak worden gesteld. 
 
Prettig ook omdat er weer diverse tips worden gegeven 
die u wellicht op weg kunnen helpen. 
Verheugende berichten zijn er ook: een aantal nieuwe 
regiovertegenwoordigers zullen zich aan u voorstellen. 
Lotgenoten die andere lotgenoten willen helpen met 
hun problemen.  
Voor- en met elkaar, een betere drijfveer tot het verkrij-
gen van omgangsrecht voor- en met kinderen is er 
niet. 
 
Verder hoop ik dat u gehoor geeft aan de oproep om 
deel te nemen aan de Club van 100. 
De drijfveer van deze club wordt u in het betreffende 
artikel verder uitgelegd. 
 
Dreigt de veer even te zinken? 
Misschien is dan het advocatenspreekuur iets voor u 
en werpt een advocaat u een reddingsvest toe zodat u 
de kant kunt bereiken. 
 
Vindt u dat instanties het niet zo nauw nemen met uw 
zwemkunsten? 
Laat het hen weten door klachten te schrijven. Hoe en 
waarom wordt beschreven in de rubriek klachten-
procedures. 
 
Kortom: deze nieuwsbrief geeft opties tot het leren van 
nieuwe zwemtechnieken of het hoofd boven water te 
houden. 

Annemarie Willemsen. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Heel even dacht ik dat ze bij een grote bank het 
licht hadden gezien. Heel even maar. 
 
 En dat alleen maar vanwege een nieuwe campagne 
"zorg voor de kids".  
Dat zouden de meesten van ons wel willen, dacht ik.  
 
Zou het grootkapitaal dan toch overstag gaan?  
Zou dhr. R.G. na diverse negatieve publiciteit, om-
gangsouders een hart onder de riem willen steken???  
 
Welnee, de zoveelste poging om geld uit Uw zak te 
kloppen.  
In een tijd waarin diezelfde bank 8000 man de wacht 
heeft aangezegd omdat ze kleine spaarders kwijt 
willen. 
Zorg voor de kids: laten wij dat op onze eigen manier 
doen en blijven vechten voor de rechten die onze 
kinderen ontstolen worden. 
 

Veel leesplezier, Frank van Haaren 
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Van de bestuurstafel 
 
De Stichting groeit en bloeit. Helaas.  
Maar wat moet dat moet, en als het dan toch moet is het 
maar het beste om het met een goed humeur te doen. 
De bestuursleden hebben maandelijks hun vergadering en 
doordat de werkzaamheden kunnen worden verdeeld, 
wordt er daadwerkelijk vooruitgang geboekt.  
De onderlinge vriendschap en het totale ontbreken van 
elle-bogenwerk garanderen dat wij ons werk nog heel lang 
kunnen volhouden. Langer in ieder geval dan menig 
politicus of hulpverlener lief zal zijn. 
 
De Nieuwsbrief is daarbij ons podium. Wat U op dat podium 
ziet gebeuren is een afspiegeling van wat de Stichting 
voorstelt.  
Daarom is het belangrijk dat ook U van rare, opvallende of 
onrechtvaardige ervaringen in de Nieuwsbrief verslag doet. 
Het staat dan op duizendvoudig papier, en laat zich  niet meer 
wegpoetsen. 
Wie niet durft te vertrouwen op de vaardigheid van zijn pen 
kan aan de redactie laten weten dat zijn bijdrage mag worden 
aangescherpt. 
Als daarbij de communicatie wordt vergemakkelijkt met behulp 
van tante Electra (met e-mail dus) is een aardig artikel zo 
gepiept. Wij helpen U, U helpt ons.   
 
In deze Nieuwsbrief presenteren zich enkele regionale 
steunpilaren. Lees wat zij schrijven en verheug U, want het 
rommelt in de verte. 
Of het een lawine is die zich aankondigt, of dat het een enkele 
verre, onschadelijke donderslag is die klinkt, weten wij nog 
niet. Maar kunt U donderen, donder dan mee, opdat ons aller 
lucht nu gauw is opgeklaard. 
 
In de politiek komt dezer dagen het omgangshuis weer op de 
agenda. Een zeer sterk argument tegen begeleide omgang, 
zeker voor niet-kapitalisten, vindt U in het artikeltje over de 
geringe kansen van het omgangshuis. 
Hier zouden met name politieke partijen die zich het lot der 
minderbedeelden zeggen aan te trekken, zich nog eens 
afmoeten vragen of het niet tijd wordt om deze therapie der 
zachte heelmeesters aan de dijk te zetten. 
 
Recht is alleen recht als het wordt gehandhaafd, anders is het 
een lege dop, een dooie mus, een kluitje in het riet. De 
swingende sixties hebben een tolerante, gedogende, soms 
monsterlijke samenleving gebaard die menig onrecht verstikt in 
begrip en hulpverlening.  
Deze gedooghouding geldt echter niet de belastingwetgeving: 
wie tekort schiet wordt vervolgd. En ook de verkeerswet 
bijvoorbeeld onttrekt zich aan een begripvolle handhaving: 
rood is nog steeds even rood, en het groen is niet groener 
geworden. 
 
De strikte rechtshandhaving op deze en soortgelijke terreinen 
wordt niet bestreden en niet ter discussie gesteld. De regels 
zijn streng, zeker, maar zij zijn rechtvaardig omdat zij zonder 
onderscheid des persoons worden toegepast. “De wet is hard, 
maar wet is wet”, zeiden de Romeinen al. 
Bij elke manier van handhaven zullen fouten worden gemaakt: 
mensen komen ten onrechte in de gevangenis, bijvoorbeeld, of 
zij komen er juist ten onrechte niet in, en elke fout gaat ten 
koste van het algemeen belang, maar zo is de wet. 
 

 
Bij de huidige handhaving van het recht op omgang na 
echtscheiding wordt, om bepaalde fouten te vermijden (welke 
dat zijn vindt U in de bekende beschuldigingen die tijdens 
rechtszittingen door de zaal vliegen), een nog veel groter 
aantal van niet minder ernstige - maar wel meer onopvallende 
- fouten getolereerd. Dat is verkeerde tolerantie. 
Zoals “Het belang van het kind” in de handen van overijverige 
deskundologen een toverformule is geworden waarmee zij 
elke afwijkende mening vermoorden, zo is “tolerantie” een van 
de sleutels geworden die passen op de deur naar de hel waar 
het schreeuwen der ontrechten wordt gesmoord in begrip en 
zachte hulpverlenerstaal. Tijdens kantooruren wel te verstaan. 
Luistert U maar, luister goed: geen weeklacht of tandenknars 
is te horen. Deze perfecte maatschappij, dat ben jij. Kijk, en 
dáár proberen wij nou met man en macht wat aan te doen. 
 

Het bestuur. 

 
 

Werkgroep politiek 
 
Eén zwaluw maakt nog geen lente, zeker, maar als de lente 
komt, komen de zwaluwen ook, dat is net zo zeker. 
Politiek gesproken hielden wij, bij het verstrijken van de 
termijn voor het inleveren van kopij, onze adem nog in, 
wachtend op het goede moment voor een afspraak met 
vertegenwoordigers van de politieke partijen in ons 
parlement, toen er plotseling zo maar een zwaluw aan het 
firmament verscheen. Een zwaluw? Hoezo? Vertel op! 
 
Van D66 kwam per fax de stellingname van Boris Dittrich in 
het plenaire debat (op 20 maart 2001) over het gezamenlijk 
gezag in het homohuwelijk of na adoptie door ouders van gelijk 
geslacht.  
Blijkbaar vrezen nu ook “gelijkgestemden” met de zwakke 
handhaving van het recht op omgang te worden geconfron-
teerd. 
Waarom juist nu, en juist in dit debat, door D66 deze slechte 
handhaving aan de orde wordt gesteld, is een vraag naar de 
drijfveren van politici. 
Een vraag die wellicht aanleiding is voor een nog groter 
cynisme jegens de politiek dan het kiezersvee tot nu toe al liet 
blijken. 
Maar waar het recht op omgang al zo veel jaren werd vertrapt 
en geminacht, is het toch maar beter om gewoon opportu-
nistisch te zijn, en de homostellen een stevig gefundeerd recht 
op omgang te gunnen, in de hoop dat ons (en onze helemaal 
zelfverwekte) kinderen dat recht ook nog eens ten deel zal 
vallen. 
Wat is dan het nieuws? 
 
De interessante passage in de stellingname luidt: 
 
“Regelmatig ontvangt de Kamer wanhopige oproepen van 
ouders, die een door de rechter toegekende omgangsregeling 
hebben, maar die niet geëffectueerd kan worden, omdat de 
ouder, die het kind verzorgt, hardnekkig medewerking weigert.” 
D66 vindt dat een onacceptabele situatie.  
Een kind heeft recht op contact met zijn beide ouders, hoe die  
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ook onderling van mening kunnen verschillen, tenzij de rechter 
heeft vastgesteld dat het niet in het belang van het kind is om 
geen contact meer met een van beide ouders te hebben. 
Graag hoor ik van de staatssecretaris welk beleid zij gaat 
voeren om in dat soort situaties de tegenwerking van de 
verzorgende ouder te doorbreken.  
De vorige staatssecretaris wees de optie van strafbaarstelling 
af. Denkt deze staatssecretaris daar net zo over?  
Welke alternatieven zijn er?” 
 

Was getekend: BD 
 
Een precieze, taalkundige analyse van dit fragment zou wel 
wat kritiekpunten en ook hilariteit opleveren, maar die komt 
misschien ooit aan de orde als er een taalrubriek in onze 
Nieuwsbrief wordt gestart. 
Wat zonder enige analyse echter onmiddellijk blijkt, is dat het 
schrijven van brieven naar de politiek wel degelijk helpt. 
De “wanhopige oproepen” in de eerste regel van het citaat, 
bieden de reden voor en de rechtmatigheid van de vraag die 
vervolgens wordt gesteld.  
Zij vormen het bewijs dat er iets niet deugt, en de vraag is nu 
wat daaraan kan worden gedaan. 
 
In de volgende Nieuwsbrief zal wellicht verslag kunnen worden 
gedaan van nieuwe ontmoetingen met de politiek. 
En als U blijft schrijven zou onze volgende landelijke dag wel 
eens een heel opgewekte kunnen zijn.  
 

Werkgroep politiek. 

 
 

Nieuwe regiomensen 
 
In een van de vorige edities van uw Nieuwsbrief werd 
aange- 
kondigd dat er een aantal nieuwe 
regiovertegenwoordigers in aantocht waren. 
De Stichting is blij de volgende mensen bij u te 
introduceren: 
 
Douwe en Marie-Louise Boersma 
Woonachtig in Maastricht. 
Douwe 49 jr.  verwarmingsmonteur 
Marie-Louise. 49 jr. catering medewerkster 
 
Douwe gescheiden sinds 1987 
Marie-Louise gescheiden sinds 1979 
 
Het verschil tussen deze twee scheidingen is dat bij Marie-
Louise al 22 jaar alles normaal verlopen is en de vader 
gewoon contact had met zijn kinderen. 
Bij Douwe zijn de kinderen vanaf 1993 bij hem weg gehouden 
met allerlei verhalen naar de kinderen over de vader. 
 

De motivatie om regiovertegenwoordiger bij de Stichting 
Dwaze Vaders te worden was alleen al het idee dat jij niet  
 
alléén problemen hebt, maar dat er ontzettend veel 
omgangsouders problemen hebben met zorgouders. 
 

Douwe en Marie-Louise. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Marjanne 
Regio Roosendaal/Zeeland 
 
Aan alle regiovertegenwoordigers is gevraagd om een stukje 
te schrijven om zichzelf te introduceren. Nu, bij deze. 
Mijn naam is Marjanne, 41 jaar oud en ik vertegenwoordig 
Roosendaal/ Zeeland. 
Ik woon sinds kort in Roosendaal maar ben oorspronkelijk 
afkomstig uit Zeeland. Ik heb ruim 14 jaar in het buitenland 
vertoefd en ben blij om na zoveel jaar weer in Nederland te 
gaan wonen. 
 
Het land waar je bent opgegroeid blijft toch altijd een speciale 
plaats in je hart houden en er gaat niets boven Nederland. Het 
mag dan overbevolkt zijn met alle gevolgen van dien maar het 
is en blijft ons eigen kikkerlandje! 
 
Ik mag veronderstellen dat alle donateurs van de Stichting een 
moment hebben beleefd dat ze niet meer wisten hoe ze nu 
verder zouden moeten.  
Mijn man en ik hebben dat moment ook gehad en zijn via een 
collega gewezen op het bestaan van de Stichting. 
Nadat we de open dag van vorig jaar hebben bij gewoond 
hadden we beide het gevoel dat we toch niet helemaal 
machteloos stonden in de strijd tegen het onrecht wat ons 
wordt aangedaan. 
Ik kan U verzekeren dat dat de stimulans is geweest om door  
te gaan en onze kop niet te laten hangen, want er is recht voor 
de omgangsouder.  
Het probleem waar de meeste van ons mee te maken krijgen 
is het feit dat je niet precies weet wat deze rechten zijn en hoe 
je daar mee om moet gaan.  
De Stichting helpt daarbij en probeert mensen de weg te 
wijzen in de wirwar van regeltjes en in het land van de 
advocaten.  
Zeker voor dat laatste lijkt het wel of je daar een speciaal 
paspoort voor nodig hebt! Uiteraard de goede niet te na 
gesproken. 
 
Door schande wordt men wijs en van fouten kun je veel leren. 
Omdat de donateurs allemaal hetzelfde doel na streven is het 
natuurlijk onzin om telkens weer het wiel uit te vinden. 
Om dat te voorkomen kunnen de regiovertegenwoordigers U 
behulpzaam zijn om Uw weg te vinden in deze problematiek. 
 
Opgevallen is dat het schrijven van brieven vaak het 
moeilijkste is omdat je daar zelf emotioneel bij betrokken bent. 
Het blijkt in de praktijk te werken als een derde daar de 
helpende hand in biedt.  
Die geeft meestal net dat zetje dat men nodig heeft om door te 
blijven vechten. 
 
En door blijven vechten, dat moeten we want onze kinderen 
verdienen zowel een vader als een moeder. Partners scheiden 
van elkaar en niet van hun kinderen! 
Van het een komt het ander en zo rol je in de Stichting. 
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Ik heb gemerkt dat met de kennis die ik het afgelopen jaar heb 
opgedaan anderen kan helpen met hun problemen.  
Daarom was het niet moeilijk om deze taak op mij te nemen. 
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Zelf heb ik ook gebruik gemaakt, en doe dat nog steeds, van 
de kennis die de Stichting in de jaren heeft opgebouwd.  
Ik kan U verzekeren dat het helpt!  
 
Dus: mocht U met een probleem zitten en het idee hebben dat 
de Stichting U daarmee zou kunnen helpen, belt U onze 
telefoondienst en U wordt doorverwezen naar een van de 
vertegenwoordigers. 

Marjanne. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Wij zijn Jörg en Esther, nieuwe regiovertegenwoordigers in 
Noord-Holland. 
We wonen in Den Helder en zijn (wat een verrassing) verwik-
keld in een strijd met Jörgs ex-vrouw om een omgangsregeling 
met zijn twee jongens, Sammy en Terence (8 en 11 jaar). 
Verder hebben wij samen nog een dochtertje Femke van 2½ 
jaar.  
Doordat Esther in haar jeugd ook een vervelende scheiding 
van haar ouders heeft meegemaakt en Jörg er nu middenin zit, 
hebben we gemerkt dat er in de loop van 30 jaar weinig 
veranderd is.  
Dat is meteen onze drijfveer om ons in te zetten voor de 
Stichting Dwaze Vaders.  
Voor ons is het onbegrijpelijk dat er al die tijd er geen 
politieke/gerechtelijke oplossing is gekomen voor een 
probleem dat zoveel slachtoffers maakt. 
Denk niet dat we de illusie hebben om het “effe” te veranderen, 
maar elk stapje voorwaarts, hoe klein dan ook, is een stapje 
dichter bij het einddoel.  
 
Wij zijn beiden van mening, ook al is het misschien te laat voor 
“onze” jongens, dat we moeten proberen andere kinderen, in 
de toekomst, voor deze verschrikking te behoeden.   
 

Jörg en Esther. 
 

 

Waarom het omgangs-
huis niet kan en niet 
zal functioneren 
 
Sinds 1971 is de enige grond voor (echt)scheiding de 
“duurzame ontwrichting” van het huwelijk of een andere 
samenlevingsvorm.  
Daarmee ging het hek van de dam: de vloedgolf aan echt-
scheidingsprocedures die volgde overspoelde de familie-
rechters.  
 
Die grepen in hun nood naar de strohalm van de Raad voor de 
Kinderbescherming en haalden daarmee Oost-Europese 
historische misstanden van achter het vroegere IJzeren 
Gordijn in huis.  
Want van de strohalm die de onafhankelijke rechter hoort te  
zijn voor recht zoekenden, verwerd hij tot de stroman van de  

 
uitvoerende macht, van de RvK’s zelf. 
 
Die laatsten beriepen zich op hun deskundigheid, en de 
rechter die noodgedwongen om hun advies had gevraagd, 
verloor de lijdelijke positie die hij idealiter voor 100% hoort in te 
nemen.  
Lijdelijkheid impliceert niet-inmenging.  
Sinds de Romeinen al bestaat het inzicht, dat de rechterlijke 
macht een onafhankelijke en passieve positie behoort te 
hebben.  
In die positie mag de rechter zich niet bemoeien met de 
wetgeving of het stellen van regels, doch uitsluitend met de 
interpretatie van die wetten en regels, en met het beoordelen 
van situaties die hem, in het kader van de rechtspraak, ter 
beoordeling worden voorgelegd. 
Daarbij weegt hij de argumenten die hem ter kennis wordt 
gebracht, maar gaat zelf niet op zoek naar argumenten, want 
daarvan dient hij zich nou juist te onthouden 
 
Wanneer nu een externe deskundige in opdracht van de 
rechter gaat zoeken naar redenen om de omgang te 
ontzeggen, dan is het feitelijk zo dat de rechter zèlf aan het 
zoeken is geslagen – de rechter is dan (groot-)inquisiteur 
geworden. 
 
Een hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het werk, ook 
voor dat van de door hem ingehuurde onderaannemers. 
Evenzo is de rechter verantwoordelijk te achten voor het werk 
dat hij heeft uitbesteed, en dus ook voor het ongeoorloofde 
zoeken dat in zijn naam geschiedt. 
De eerste fout echter maakte onze wetgever.  
Onze parlementariërs gingen er wel prat op dat Nederland het 
eerste (en enige?) land is ter wereld, dat ontzeggingsgronden 
in de wet heeft opgenomen.  
Wordt aan zo’ ontzeggingsgrond voldaan, dan vervalt het recht 
op omgang. 
Natuurlijk ligt daar de wortel van alle kwaad: deskundigen 
worden zo op het spoor gezet van tot ontzegging leidende 
onderzoeken. 
Als honden mogen zij even aan de bloeddoordrenkte lap 
snuffelen. Hitsig gemaakt en grommend zoeken zij vervolgens 
naar de aangegeven feiten en fouten.  
Contra-indicaties worden genegeerd, elk mits of maar is 
irrelevant en dus vergeefs.  
 
Aldus noopt de wet de rechter dus tot inquisitoir gedrag  en 
wordt een heksenjacht ontketend.  
Aan het begin van de heksenjacht op de omgangsouder staat 
de zorgouder die, handen in de zij, de rechter toesnauwt dat 
de omgangsouder niet deugt, en dat daar maar eens fatsoen-
lijk aandacht moet worden besteed. 
“De kinderen willen zelf geen omgang”, heet het, “zij zijn bang 
en vertonen afwijkend gedrag, kort voor en na een omgangs-
weekeinde”.  
De rechter heft daarop de armen ten hemel en stelt, bijna 
schreiend, voor om dan misschien toch maar een onderzoek in 
te stellen”.  
Tegen zoveel wanhoop toont de bekommerde zorgouder zich 
niet opgewassen en hij berust quasi angstig.  
Voor de omgangsouder is er dan geen redden meer aan: ook 
hij kan niet anders dan accepteren, en het grote zoeken van 
vlekjes aan de bonte koe kan beginnen. 
 
In deze context doet het omgangshuis zijn intrede, waar hulp-
verleners mogen proberen onwillige zorgouders de omgang 
door de strot te rammen. 
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Als het al zo is, dat een rechter wijkt voor verdachtmakingen 
van de kant van strijdende partijen, hoe moet het dan een 
hulpverlener te moede zijn die door de zorgouder, zijnde de 
enige ouder met macht, onder druk wordt gezet?  
Hoe moet een eenvoudige hulpverlener stand houden waar de 
“grote jongens” zelf geen enkele poging ondernemen om aan 
waarheidsvinding te doen en het zicht op de realiteit dan ook 
zijn kwijt geraakt? 
 
En van de andere kant: is het denkbaar dat zorgouders, die 
hebben laten blijken niet onder de indruk te zijn van de 
autoriteit van de rechtbank, zich wel onder de indruk van het 
personeel van een omgangshuis zullen tonen?  
Nee, natuurlijk niet. 
Zorgouders die het recht aan hun laars lappen, nemen ook 
een loopje met hulpverleners en deskundigen. 
Van het omgangshuis gaat geen enkel gezag uit.  
Uitbaters van het omgangshuis hebben geen enkele sanctie-
mogelijkheid – behalve rapporteren aan de rechter, die echter 
zijn gezag nou juist had verkwanseld 
Een zorgouder die de omgang blokkeert (al dan niet zoge-
naamd) omdat de andere ouder zo slecht is voor de kinderen, 
is aan zichzelf en aan zijn eigen geloofwaardigheid verplicht 
om de poot ook stijf te houden ten aanzien van het omgangs-
huis.  
 
Alleen en uitsluitend in het hypothetische geval van een 
zorgouder en kinderen die oprecht bang zijn voor de 
omgangsouder, terwijl zij daarentegen wèl contact wensen met 
deze angst inboezemende omgangsouder, zou het 
omgangshuis de veelbejubelde “veilige plek” kunnen bieden.  
Wat betekent dat?   
Dat betekent dat een omgangsouder die zich het omgangshuis 
in heeft laten chanteren, meteen ook de verdenking op zich 
laadt dat hij een ouder is tegen wie de andere gezinsleden zich 
wel moeten laten bijstaan.  
Hij laadt dus de –zekere–  verdenking op zich dat hij een 
onmens is voor wie zo’n veilige plek moest worden gevonden. 
Ja, gefeliciteerd, en tuut, tuut, tuut, alweer een bruut. 
 
En toch.  
En toch is er soms een omgangsouder die alles voor lief 
neemt, die alle vernederingen en verdachtmakingen en 
bespottingen slikt, die naar het omgangshuis reist waar hij zijn 
kinderen kan zien.  
Die zich ook daar laat vernederen en kleineren.  
In het bijzijn van zijn kinderen en van hulpverleners.  
Als zijn kinderen na enkele sessies niet alle trots op deze 
ouder kwijt zijn, als zij zich nog niet vol walging tegen deze 
vorm van omgang zijn gaan verzetten, dan zijn zij eigenlijk niet 
goed bij hun hoofd, want gezonde kinderen pikken dit niet. 
En als de kinderen wel accepteren dat de omgangsouder 
wordt gekleineerd, dan zal de andere ouder, die immers aan 
het begin stond van de ellende, wel even ingrijpen – dat werkte 
immers altijd prima.  
 
Ieder mens is kind geweest.  
Ieder mens spreekt goed over zijn vader en zijn moeder, en 
dus over zichzelf. Dat is de norm, dat is normaal, dat is de 
bron van alle zelfrespect. 
Zorgouders die omgang blokkeren, of akkoord gaan met 
begeleide omgang in een  omgangshuis, laten toe dat hun 
kinderen hun zelfrespect en trots verliezen. En tonen aldus 
hun eigen gebreken en disfunctioneren. 
 
Wie heil verwacht van het omgangshuis spoort niet goed.  
Wie in begeleide omgang een oplossing ziet, moet zelf een  

hopeloos geval zijn.  
Er is geen scenario denkbaar waarin het omgangshuis 
uitkomst biedt.  
Alleen voor politici biedt het enige verlichting: zij kronkelen als 
pieren aan de haak, en wriemelen om aan  maatschappijkritiek 
en lastige kamervragen te ontkomen.  
Zij verschuilen zich achter alle “veelbelovende” experimenten 
met het omgangshuis, en wachten de uitkomsten daarvan 
braaf (maar heus niet reikhalzend) af. 
 
Met het excuus van grote afstanden wordt het bestaan van 
omgangshuizen in het buitenland aanvaardbaar gemaakt, 
worden omgangshuizen voor omgangsouders iets minder 
ondraaglijk: zij kunnen zichzelf voorhouden dat zij niet anders 
kunnen.  
Maar in Nederland geldt dit voorwendsel niet.  
In Nederland begint het omgangshuis dus aan zijn ondergang. 
Bij ons begint de victorie. 
 
Dat is ook zo om een andere reden.  
Een beller, een man en omgangsouder, meldde dat de 
rechtbank in zijn geval oordeelde dat omgang in ZIJN belang 
zou zijn, en dat de door moeder afgedwongen begeleide 
omgang dus ook voor ZIJN rekening moest komen.  
In eerste instantie had beller geen problemen met die betaling, 
maar later bleek dat het bureau dat de begeleiding verzorgt, 
het ABJ (nu Fora), voor zijn werk f 110,- per uur in rekening 
brengt.  
Helaas wordt ook administratief werk in rekening gebracht, en 
de tijd die wordt besteed aan telefoontjes die moeder (wellicht 
mede daarom) zeer frequent pleegt - te zot om waar te zijn. 
Fatsoen en goede manieren eisen dat niet zomaar wordt 
afgegaan op één enkele informatiebron, en dus werd deze 
mededeling geverifieerd.  
 
Een andere donateur verschafte een kopie van de begroting 
van het  ABJ in zijn zaak. 
Daaruit blijkt dat de kosten van drie uren begeleide omgang 
worden begroot op een bedrag van meer dan 4500 gulden. 
Alles op basis van een uurtarief van f 130 gulden. 
Ha!, het belang van omgang eindelijk erkend! 
Want begeleiding van omgang wordt op VIJFTIENHONDERD 
gulden PER UUR wordt begroot, ruim.  
Lagere School rekenwerk, kunt U tellen, tel dan mee.  
De donateur betaalde zijn deel, maar later werd dat 
teruggestort: de andere ouder werkte niet mee, het feest ging 
niet door. 
 
Blijkbaar gáán de dingen zo, politiek gesproken. 
Eerst wordt wereldwijd het Internationale Verdrag van de 
Rechten van het Kind opgesteld en aanvaard, en wordt aan 
omgang de status van mensenrecht verleend.  
Vervolgens wordt dat recht in onze nationale wetgeving 
omgebogen tot een gunst. En bij wijze van verbetering wordt 
van deze gunst een privilege gemaakt, voor welgestelden die 
het zich kunnen veroorloven.  
Het zijn barre tijden. 
 
Om een en ander te verifiëren werd Fora / ABJ in ’s-
Hertogenbosch gebeld,  tegen de middag, op woensdag 14 
maart 2001. 
De telefoon werd opgenomen door een dame die vertelde dat 
vragen over omgangsbegeleiding niet door haar konden 
worden beantwoord, en dat de persoon die dat wel kon op het 
moment niet aanwezig was. En uit welken hoofde deze 
informatie werd verlangd?  
Die vraag werd eerlijk beantwoord, waarna mevrouw voor- 
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stelde om te proberen alvast enkele vragen te beantwoorden.  
Welnu, over de kosten werd gezegd dat men het “normale 
tarief” hanteert.  
En wat dat is werd na verder vragen ook uit de doeken 
gedaan: f 130,- per uur – in geval van verzoeken door RvK of 
rechtbank. 
Van de gemiddelde duur en het succes van een traject van 
omgangsbegeleiding had men de cijfers niet bij de hand.  
“Maar U houdt intern toch de vinger aan de pols? U zult toch 
zelf die cijfers ook willen hebben”?, waarop werd verwezen 
naar de regiomanager, die later te bereiken zou zijn. “Maar ik 
kan ook vragen of hij U terugbelt”. 
 
Naar aanleiding van een eerdere verwijzing door PAR Utrecht 
werd ook nog contact opgenomen met de directeur van het 
nieuwe Fora, de heer Bullens te Leiden.  
Gevraagd naar kosten en effecten van begeleide omgangs-
regelingen zei hij o.a.: 
  

- in het algemeen wordt Fora erg laat ingeschakeld, als 
er al lang geen omgang meer is geweest, en op 
verzoek van de rechter of RvK. 

- na 4 of 6 begeleide contacten wordt er teruggerap-
porteerd naar opdrachtgever over de bevindingen uit 
deze (niet core) activiteit. 

- het tarief van f 130,- nu, zal in de toekomst nog iets 
oplopen, en voor een serie van zeg 6 begeleide con-
tacten moet op 30 tot 40 mensuren worden gerekend 
als e.e.a. op verzoek van rechter of RvK plaatsvindt, 
hoeft de cliënt in kwestie dit niet zelf te betalen. 

- vanuit de politiek is niet geïnformeerd naar de 
resultaten van de BOR activiteit, die misschien 10 tot 
15 keer per jaar wordt ontwikkeld. 

- er is geen direct zicht op de resultaten, zeker niet na 
verloop van tijd, maar “ik heb geen behoefte om voor 
het vaderland mooie cijfers in de rondte te strooien”. 

- kopieën van folders en de klachtenprocedure (die in 
concept klaar is) zullen worden toegezonden zodra 
gereed (aldus toezegging op 14 maart 2001). 

 
Op 21 maart 2001 lukte het eindelijk om de regiomanager van 
ABJ ’s-Hertogenbosch aan de lijn te krijgen.  
Hij vertelde dat het ABJ sinds zijn ontstaan aan begeleiding 
van omgang heeft gedaan en dat er twee typen van bege-
leiding zijn.  
Ten eerste is dat bij ouders die er zelf niet in slagen om de 
omgang op een plezierige manier te laten verlopen, wat veelal 
het geval is bij (geestelijk) gehandicapte ouders.  
 
Een tweede categorie van begeleide omgangsregelingen is 
die, waarbij in de gerechtelijke procedure door rechtbank of 
RvK een aantal begeleide contacten wordt gelast, bij voorbeeld 
in de loop van een jaar. 
In die gevallen wordt de rekening bij de rechtbank of de RvK 
ingediend.  
Zeer zelden (“eigenlijk nooit”) vragen particulieren om hulp bij 
de omgang. Over het effect daarvan spiegelde de regiomana-
ger geen rooskleurig verhaal voor:  
“De succes ratio is zeer beperkt. In de loop van het traject gaat 
het heel vaak al heel snel fout. 
Het ABJ is afhankelijk van de ouders, en dat is het probleem. 
Het enige middel dat men heeft is het rapporteren naar de 
rechtbank, maar daar is men vaak al ongevoelig geworden 
voor omgangsnood.  
Als de omgang wel op gang komt ontstaat er na zes maanden 
een kritische periode. De aanvankelijke goede wil van de 
zorgouder wordt dan op de proef gesteld doordat met de  

 
omgang de andere ouder weer een rol speelt in het leven van 
de kinderen, en dus dat van de zorgouder.  
Als er op dat moment geen breuk optreedt zijn de kansen 
beter, hoewel er ook veel later nog wel omgangsregelingen 
sneuvelen”. 
 
Over het omgangshuis merkte de zegsman twee dingen op. “In 
pragmatische zin”  zei hij, “is iets beter dan niets.  
Maar in de praktijk zal de continuïteit van de omgang het 
probleem zijn. De omgang is afhankelijk van de ouders, en die 
willen elkaar geen omgang gunnen”.    
 
Tot zover de resultaten van de telefonische rondvraag. 
Het lijkt misschien een tikje onheus om her en der naar de 
gedeeltelijk bekende weg te informeren, maar dat is het niet. 
Het doel van het gevraag is niet om een ander in een val te 
lokken of te diskwalificeren, maar om gegevens boven water te 
krijgen. 
Zonder feiten die het inrichten van omgangshuizen ondersteu-
nen komt het politieke voornemen daartoe in de kou te staan. 
En politici die, als het ware tegen beter weten in, toch de 
omgangshuizen willen doorzetten, komen zelf in de kou te 
staan wanneer dat harde gegeven bij de kiezer bekend is.  
 
Kortom: het algemeen belang wettigt elke fatsoenlijke vraag.  
En de belastingbetaler houdt ook wel van enige openheid, kan 
men zich voorstellen. 
Het is zeker: dit kan geen anker of touw houden - het  
omgangshuis is een terminale patiënt - nog vóór het een jaar 
oud is, nog vóór het kan lopen, nog vóór het op eigen benen 
kan staan.  
Er komt een economische depressie aan die wij slechts 
kunnen verwelkomen: hoe minder geld de overheid te 
besteden heeft, des te geringer haar bereidheid om geld in 
deze bodemloze put te storten, en des te eerder er gegrepen 
zal worden naar een andere manier van genezing van de 
stinkende wonden die de zachte heelmeesters hebben 
gemaakt.. 
Bij het afscheid van de jong overledene svp geen al te 
uitbundige bloemenhuldes. 
Van Uw hartelijk gemeende condoleances maakt  U maar 
felicitaties aan Uzelf.  
Ander plezier zult U niet peuren, uit het omgangshuis.  
 

Arthur Ross. 

Proefproces en  
Club van 100 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een 
begin hadden gemaakt met het proefproces.  
Uiteindelijk kwamen drie mensen hiervoor in aanmerking. 
Wat is er allemaal gebeurd sinds de vorige keer?  
 
Aangezien deze donateurs al geruime tijd problemen hadden 
met de informatie verstrekking van de scholen, leek het ons 
zinvol dat in ieder geval de correspondentie met de diverse 
instanties zo recent mogelijk diende te zijn. 
Eén donateur zat al midden in een bepaalde klachtenproce-
dure. Hij wachtte op een antwoord van een klachtencom-
missie.  
Nadat zijn klacht in eerste instantie niet ontvankelijk was 
verklaard bij deze landelijke commissie, kreeg hij kort daarop  
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toch bericht van de school dat hij kopieën van de rapportjes zal 
krijgen. Dit alles na een zeer lange weg.  
Een positieve ontwikkeling dus. 
 
De tweede donateur wist niet waar zijn kinderen op school 
zaten. Ook een regelmatig terugkerend probleem. 
Hij had gebeld  naar  het  gemeentehuis, alwaar hij een af-
spraak wist te maken met de leerplichtambtenaar. 
(met de leerplichtambtenaar had hij in het verleden ook een 
gesprek gehad, destijds zonder resultaat)  
Na dit gesprek is er o.a. een brief naar de moeder gegaan, 
waarin vermeld was, dat zij nu diende aan te tonen waarom de 
vader niet mocht weten waar zijn kinderen op school zaten.  
Dit kon de moeder niet zodat deze ambtenaar de namen van 
de school gaf.  
De donateur heeft toen direct de scholen gebeld en heeft op 
beide scholen een positief gesprek gehad. Vanaf heden zal hij 
rapportjes krijgen en bij één school zal hij tevens dezelfde 
informatie krijgen die de moeder ook krijgt.  
Ook hier een zeer positieve ontwikkeling. 
 
De derde donateur weet niet waar twee van zijn kinderen op 
school zitten.  
Hier was de leerplichtambtenaar tamelijk kortaf in zijn brief.  
Er zijn dan ook een aantal klachten ingediend tegen deze 
persoon.  
Eén van de klachten is dan ook of deze ambtenaar de 
bevoegdheid heeft om naar moeder te schrijven. Deze  
klachtenprocedure loopt nog, daar er een officieel termijn van 
6 weken is om te reageren op deze klachten. 
 
De eerste conclusie die je hieruit kunt trekken is dat klagen 
zeker helpt. Een ieder was al enige tijd bezig met klagen.  
Maar door het niet op te geven, zijn er toch positieve resultaten 
geboekt. 
Een tweede conclusie is dat we nu (voorlopig) nog steeds 
niemand hebben voor het proefproces  tegen een school. 
Bij deze wil ik dan ook wederom een oproep doen aan 
donateurs die problemen hebben met het verstrekken van 
informatie door de scholen. Bel of schrijf naar ons.  
Misschien kunnen we u helpen hetzij ter ondersteuning van 
eventuele klachten, hetzij door deelname aan het proefproces. 
 

Perry Stuart. 
 
(noot: bij het opmaken van deze nieuwsbrief is een nieuwe 
persoon bij de bovengenoemde 3 toegevoegd.  
De oproep blijft echter: schrijf of bel de Stichting indien U hulp 
nodig heeft bij Uw recht op informatievoorziening) 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep Club van 100 
Een aantal keren heeft u in uw nieuwsbrief berichten 
kunnen lezen over de voortgang van de Club van 100. 
Waar houdt deze club zich ook al weer mee bezig en is het 
misschien iets voor u om er aan mee te doen? 
Om u dat nog eens duidelijk te maken volgt hier 
samengevat de oproep die in een eerdere nieuwsbrief 
heeft gestaan: 
 
Als bestuur willen we graag een zekere continuïteit.  
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 proefprocessen. 
Een aantal mensen hebben een bijdrage gegeven voor de 
financiering van een proefproces tegen een school, inzake niet 
nagekomen informatieplicht. Dit is niet alles. 
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.  
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 proefprocessen. 
 
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.  
 
Als u interesse heeft  om deel te nemen, kunt u zich aanmel-
den 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. 
 

 
 

ADVOCATENKANTOOR  WAGENAAR
Echtscheidingsrecht 

Echtscheidingsbemiddeling 
Omgangsrecht  

Eerste gesprek gratis 
 
 
Noorderhaven 70                    
9712 VM Groningen Fax: 050 – 3119931 
Tel: 050 – 3119930  E-mail: i.wagenaar@balienet.nl
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Gedragsregels advocaten 
Regels gelden voor iedereen, dus ook voor advocaten. 
Zoals de meeste wel weten is een goede advocaat goud 
waard.  
 
Over het algemeen hebben we te maken met advocaten die 
het belang van hun cliënt op een eerlijke wijze dienen en die 
ook, indien dat nodig is, aan zullen geven wat wel en wat niet 
kan. 
De uitzondering bevestigt de regel, helaas ook in het land van 
de advocaten. 
Misschien is onze benadering naar een advocaat verkeerd  
want we gaan er vaak van uit dat hij met ons meedenkt en die  
actie zal ondernemen die voor ons goed is. 
In de praktijk echter blijkt vaak dat we zelf moeten aangeven 
wat we willen zonder eigenlijk te weten of dit allemaal wel kan. 
In het ergste geval laat een advocaat, meestal die van de 
wederpartij, zich meeslepen door de gevoelens van hun cliënt 
en gaat dan als klankbord dienen.  
Dit heeft als gevolg dat de ene regel na de andere wordt 
overtreden en U in een situatie terechtkomt waar U niet meer 
uit komt. U wordt bedolven onder correspondentie van de 
wederpartij waar U verplicht bent om op te reageren en wat U 
veel geld zal gaan kosten. 
Om deze neergaande spiraal te onderbreken bestaat er de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen. Daar is in deze 
uitgave al over geschreven.  
Hoe weet U nu waarover U kunt en mag klagen, wat de 
advocaat nu wel en niet mag doen. 
We krijgen dan te maken met de Gedragsregels Advocaten. 
Ook deze zijn te vinden op het internet. 
 
(http;//www.advocatenorde.nl      Algemeen      Aan welke 
regels moet een advocaat zich houden       Inhoudsopgave     
Gedragregels advocaten) 
 
Dit is zeker de moeite waard om te lezen, vooral als U twijfelt 
over het optreden van Uw eigen advocaat of die van de 
wederpartij. 
Graag wil ik de aandacht vestigen op 1.1 Karakter 
gedragsregels en regel 30 en regel 31 (praktijkregels) 
 
Karaktergedragsregels:  
Daarin staat onder andere dat een advocaat moet handelen 
overeenkomstig hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt. 
 
Regel 30: 
De advocaat dient zich te onthouden van het verstrekken van 
feitelijke gegevens waarvan hij weet, althans behoort te weten, 
dat die onjuist zijn. 
 
Regel 31: 
De advocaat dient zich in woord en geschrift niet onnodig 
grievend uit te laten. 
 
Ook hier is het weer van belang dat U moet proberen om Uw 
emoties uit te schakelen en naar de feiten te kijken.  
Misschien is het inroepen van een derde om het een en ander 
te bespreken en op papier te zetten geen slecht idee. 
 
Ik wil U graag een voorbeeld geven van een klacht die 
betrekking heeft op het niet goed functioneren van een 
advocaat volgens de Gedragsregels 1992: 
Het volgende doet zich voor:  
Vader en moeder zijn gescheiden in 2000 en hebben een kind 
dat naar de middelbare school gaat.  
Moeder is zorgouder en vader is omgangsouder en beide zijn 
gezagsouder.  

 
Volgens artikel 377 van het BW heeft de vader als gezags-
ouder recht op informatie van derden over zijn kind indien hij 
daarom vraagt.  
Vader wil graag op de hoogte worden gehouden van de  
schoolprestaties van zijn kind, zoals een rapport, een uitnodi-
ging voor een ouderavond etc.. Hij schrijft de school aan, legt 
de situatie uit en vraagt om de informatie. Dit is een zaak 
tussen vader en de school van zijn kind. 
Tot zijn stomme verbazing krijgt hij een brief van de advocaat  
van de wederpartij waarin wordt gesteld dat hij helemaal geen 
recht heeft op deze informatie en dat dit in overleg met de 
school dan ook wordt tegengehouden door de wederpartij. 
 
De klachten in deze zaak zijn de volgende: 
1) Dit is een zaak tussen vader en de school en daarin heeft 

de advocaat van de wederpartij niets van doen. 
2) De advocaat van de wederpartij dient op de hoogte te zijn 

van de regels in deze zaak zoals neergelegd in het 
Burgerlijk Wetboek 

Dit is dus een overtreding van regel 30 en ook van regel 31. 
 
Opgemerkt dient te worden dat derden gegevens niet hoeven 
te verstrekken als dit strijdig is met het belang van het kind. 
Maar het strijdig zijn in het belang van het kind dient uit 
gesproken te worden door een rechter en niet door een 
advocaat van de wederpartij die zich dus als klankbord laat 
dienen. 
 
Dit is slechts een voorbeeld maar U kunt U voorstellen dat er 
talloze voorbeelden zijn die U niet hoeft de accepteren! 
 

Marjanne, Regio Roosendaal/Zeeland 

 

Klachtenprocedures bij 
RvK, ABJ, PAR - vervolg. 
Klachtenprocedures bij 
RvK en Fora - vervolg. 
Exclusief in dit nummer: een dubbele kop. Want met 
ingang van 1 april 2001 zijn ABJ, PAR en PPAB definitief 
gefuseerd tot Fora (tètterètè). 
Dan weet U dat voor de volgende afleveringen. 
 
En dan nu naar de orde van de dag en het onderwerp. 
De nieuwe normen en spelregels voor de RvK zijn verschenen. 
De naam: Normen2000. 
Waar het oude Normenrapport II nog toekwam met 45 
pagina’s, beslaat Normen2000 er 135. 
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Dat is inclusief de “Richtlijnen voor het (laten) verrichten van 
een extern onderzoek”, maar dan nog blijkt de hoeveelheid 
tekst veel meer dan verdubbeld.  
Als eenvoud het kenmerk van het ware is, nou, dan weten wij 
het dus wel.  
Evengoed is het plezierig dat er nu een duidelijk, nieuw 
handvat is. Want zoals U elders in dit nummer kunt lezen, 
beginnen her en der in het land klachtenvuurtjes te branden. 
Als die verder om zich heen grijpen – mede dankzij dit nieuwe 
handvat dus –  zal  daarop binnen een jaar de eerste reactie in 
het Haagse te bemerken zijn: bingo!  
 
Voor de goede orde: klagen moet nooit een doel op zich zijn. 
Klachten dienen zoveel mogelijk in onberispelijk Nederlands te 
worden opgesteld, zoveel mogelijk to the point en zo weinig 
mogelijk klagerig van toon te zijn, en ruim gelegenheid te 
bieden tot gegrond verklaring.  
Wij willen de bal spelen, niet de man.  

 
Want ook bij RvK en Fora werken mensen die hun vak serieus 
nemen. Zij zullen zelfs dankbaar zijn voor klachten, omdat die 
hen bij uitstek in staat stellen om het eigen werk te verbeteren.  
Klagen is wat hun betreft dus goed voor de klager, èn voor de 
aangeklaagde.  
Natuurlijk hebben RvK en Fora echter ook personeel dat het 
niet goed doet. 
Het is niet in het belang van klagers, en niet in het belang van 
RvK en Fora, dat deze mensen ongehinderd kunnen doorgaan 
met disfunctioneren.  
En zie: klagen is ook in deze gevallen goed voor U en goed 
voor de instanties. 
 
Het spreekwoord zegt dat stilstand achteruitgang is.  
Dat mag waar wezen. Maar in de natuur wordt voor te snelle 
groei het woord degeneratie gebruikt, en in de medische 
wereld wordt het resultaat van te snelle groei met angst en 
beven tegemoet gezien: de tumor.  
 
Het is een onbetwistbaar feit dat de hoeveelheid werk van 
RvK’s, hulpverleners en deskundigen op het gebied van alles 
wat met omgang na (echt)scheiding te maken heeft, met 
ontstellende vaart is gegroeid.  
Verontrustend is dat bijna niemand door die snelle groei 
gealarmeerd is, want die móet wel nare consequenties 
hebben.  
Daarom is er grote, maatschappelijke, behoefte aan dokters 
die uitwassen vaststellen en bestrijden.  
U bent zo’n dokter. 
U kent de patiënt, het ziektebeeld en dat wat vooraf ging als 
geen ander. Van alle omstanders hebt U het beste zicht op de 
toekomst, want U kent de betrokkenen en U kunt schatten wat 
de toekomst zal brengen. 
Daarom kijkt men vol verwachting Uw kant uit. 
Maar mocht U opzien tegen het uitzoeken van hoe U bij de 
instanties Uw licht moet laten schijnen, dan is er de 
telefoondienst van de stichting die U op weg helpt en die U 
desgewenst in contact brengt met een lotgenoot die deze 
materie al wat beter onder de knie heeft.  
Het initiatief daartoe moet U echter nemen, zodat U uiteindelijk 
ook degene bent die de patiënt geneest. 
 
In de NRC van vrijdag 16 maart 2001 staat een artikeltje dat 
de maatschappelijke noodzaak van klagen aantoont.  
In het jaar 2000 kreeg namelijk de ombudsman van de ge-
meente Amsterdam in totaal 1216 klachten te verwerken.  
Daarvan bleek 91% gegrond - in 1999 was dat 87%.  
De meeste klachten betroffen de bejegening door de gemeen- 
te, de manier waarop correspondentie werd afgehandeld en  

het gebrek aan dienstbetoon. 
 
In de media worden oprechte klagers al waarderend 
“klokkenluiders” genoemd - er wacht dus inderdaad een 
mooie, maatschappelijke taak op U. 
 

Arthur Ross. 
 

 

Open brief  
 

Ieder uur verliest weer een kind 
omgang met zijn vader. 
 
Bij echtscheiding of verbreking van een niet-huwelijkse relatie 
gebeurt het vaak dat de omgang van de kinderen met de niet-
verzorgende ouder, meestal de vader, verbroken wordt. Dat 
heeft ingrijpende gevolgen. Maar het meest funeste is de 
invloed hiervan op de ontwikkeling van het kind. 
 
De plaats van de vaderfiguur in ons. 
 
Ons psychische leven is als een ijsberg: het meeste zit onder 
de oppervlakte. Daar zit ook de diepste connectie met 
moederbeelden (mater, materie) en vaderbeelden (geestelijk 
leven).  
Beide ouders hebben een specifieke rol in de psychologie van 
het kind, die noodzakelijk is voor de psychische integriteit en 
eenheid van het kind, en die niet door de ander overgenomen 
kan worden. 
 
Als ik naar mezelf kijk, zie ik hoe mijn vader mijn 
persoonlijkheid vormde. Ik ben volwassen, midden in de 
veertig. Hoewel mijn vader meer dan 10 jaar geleden overleed, 
denk ik regelmatig aan hem terug. Hij is een baken waaraan ik 
mijn inschattingen en beslissingen toets. Dat is geen bewuste 
keuze, maar het werkt zo. 
 
Destructie van het vaderbeeld. 
 
Een vader kan verdwijnen, bijvoorbeeld door overlijden. Dat is 
natuurlijk triest, maar het heeft op zich geen schadelijke 
werking op de persoonlijkheid.  
Een kind zal toch die vader koesteren en de herinnering aan 
hem zijn leven lang bij zich dragen; de diepste connectie met 
het vaderbeeld blijft.  
Maar wat gebeurt er indien het beeld van de vader kapot 
gemaakt wordt, terwijl hij nog leeft?  De psychologie heeft daar 
een duidelijke mening over: afwezigheid van vader kan 
bijdragen aan de scheefgroei van het kind en het kan leiden tot 
ernstige psychiatrische problemen.  
Dit verschijnsel treedt op bij relatiebeëindigingen waar moeder 
de omgang met vader verhindert zonder enige andere 
rechtvaardiging dan beider onvermogen om verder te gaan. 
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De Telegraaf van 27-12-2000 bracht het verhaal van twee 
volwassenen, een man en een vrouw, ze hebben nu zelf 
kinderen, die  in hun jeugd het contact met hun vaders 
verloren.  
Hoewel ze dat als kinderen ‘net goed’ vonden, vragen ze zich 
nu vertwijfeld af waarom de hulpverlening hun moeder keer op 
keer steunde en vader nul op rekest gaf. Die kreeg telkens te 
horen dat het “in het belang van zijn kinderen'' was de strijd te 
staken.   
Ze zien nu in hoe ze bestolen zijn, niet zo zeer van hun vader, 
die leeft nog, maar van hun vaderfiguur.  
Zo vertelde de man dat hij een hele avond gehuild had na het 
zien van een film die hem aan zijn vader herinnerde.  
Het lukte ook niet meer de contacten met vader op normale 
manier voort te zetten.  
Deze mensen verlangen naar een vader, maar zijn niet in staat 
hun vader tot kind te zijn.   
 
Een recent doorsneegeval. 
 
Ten opzichte van deze voorbeeldgevallen zijn we inmiddels 
een generatie verder.  
Wat is er verbeterd in de opstelling van de hulpverleners? 
Spannen zij zich nu wel in om te zorgen dat de omgang tussen 
niet-verzorgende ouder en kind wordt gewaarborgd? 
Mijn eigen ervaring is: absoluut niet.  
Laat ik voor op stellen dat de problemen aanzienlijk minder 
geweest waren indien de rechtbank, zoals na de eerste zitting 
beloofd, mijn verzoek tot weekendomgang erkend had en niet, 
na de tweede zitting, de Raad voor de Kinderbescherming om 
advies gevraagd had.  
De hulpverleners die vervolgens op mijn pad kwamen, lieten 
zich voor moeders karretje spannen en brandden mij af. Het is 
de moderne inquisitie, zij staken moeder naar de kroon in 
wangedrag: zij zagen bewust allerlei redelijke argumenten over 
het hoofd, zij hechtten bijvoorbeeld geen waarde aan het feit 
dat moeder ons kind van zeven jaar klachtbriefjes "Aan de 
rechter" liet schrijven, zij zochten uitsluitend naar argumenten 
tégen omgang en niet naar argumenten vóór, en zo 
verergerden zij de problemen aanzienlijk.  
Zij bestonden het om dikke rapporten over mogelijkheden tot 
omgang tussen vader en zoon te schrijven zonder erin te 
vermelden dat er al een jaar géén omgang was - precies sinds 
zij zich ermee gingen bemoeien. 
 
Na een jaar wachten kwam er een advies en de zoveelste 
rechtszaak. De uitspraak was dat de omgang onder 
begeleiding opgestart zou worden. Maar dat gebeurde niet. 
Men had namelijk niet bedacht dat moeder ook deze uitspraak 
naast zich neer zou leggen; dus waren er geen sancties tegen 
haar aanbevolen of opgelegd.  
Wat mijn kind en ik verloren hebben kan niet ingehaald 
worden; de seizoenen hebben zich herhaald. We zijn 
slachtoffer van psychologie uit het jaar nul, eerst van de kant 
van moeder, daarna van die der hulpverleners.   
 
Gebrek aan gezond verstand is misschien niet verwijtbaar. 
Maar een feit is dat de hulpverlening onvoldoende rechtsbesef 
heeft. 
Er werd tegen uitspraken van de rechter in opgetreden, zijn 
bedoelingen werden verdraaid, zijn verzoeken botweg 
genegeerd. Primaire rechten van vader en kind werden 
geschonden. Klachten verzandden, vader werd wel gehoord, 
maar niet verstaan.  
De wet zegt dat er omgang moet zijn. De niet-verzorgende 
ouder wordt echter aan zijn lot overgelaten, de situatie van zijn 
kinderen wordt niet verlicht, maar juist verergerd. 

Parental Alienation Syndrome. 
 
Een uiting van de genoemde psychiatrische problemen is het 
zogenaamde PAS (Oudervervreemdingssyndroom of 
Ouderverstotingssyndroom).  
Het leidt ertoe dat kinderen ageren tegen hun niet-verzorgende 
ouder, van wie ze eigenlijk willen houden. 
PAS is kindermisbruik, vaak in ernstige vorm.  
Wanneer zal het gelden als grond om direct de omgang te 
hervatten? Verbreking van de omgang is namelijk het 
probleem waar de kinderen onder lijden of onder zullen gaan 
lijden. Maar daar branden de hulpverleners hun vingers niet 
aan.  Raadsmedewerkers, met wie ik dit besprak, vroegen zich 
af: "Maar wat zou de rechter ervan vinden?"   
Dat is de wereld op zijn kop: de Raad moet voor de rechter zijn 
ogen gebruiken, niet de rechter naar de ogen kijken.   
 
"Het belang van het kind" wordt telkens weer tegen het 
belang van het kind gebruikt. 
 
De wetgever spreekt over het belang van het kind.  
Wat is dat precies?  
Twee vragen als voorbeeld: "Is het in het belang van mijn kind 
dat ik hem vandaag thuis opzoek?" Het antwoord is: "Nee, 
want dan wordt hij hard met het omgangsgedoe 
geconfronteerd; en hoe zal moeder erop reageren?". 
"Is het in het belang van mijn kind dat hij over drie maanden 
een goede relatie met zijn vader heeft? "Ja, natuurlijk. Dat is 
onbetwijfelbaar goed."  
Zie hier een quasi-onontwarbare knoop. "Het belang van het 
kind" blijkt een onwerkbaar begrip te zijn. Mijn kind heeft 
trouwens meer dan één belang, wel duizenden. 
 
Juridisch gesproken gaat het om de vraag of er in de 
rechtspleging zelf nog wel plaats is voor materiële toetsing aan 
het belang van het kind.   
De wetgever heeft omgang formeel verheven tot een belang 
van het kind waarover, behoudens bepaalde limitatief 
omschreven ontzeggingsgronden, als zodanig niet meer te 
discussiëren valt. 
Toch bezondigen alle instanties, de rechter incluis, zich eraan 
dat zij het werk van de wetgever nog eens over gaan doen.  
In tal van rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming 
kan men lezen dat er in feite geen ontzeggingsgronden zijn, 
maar dat het toch in het belang van het kind is om in de 
gegeven omstandigheden geen omgangsregeling te treffen.  
In plaats van het opstellen van een pragmatische regeling van 
de omgang (hoe vaak, hoe laat, wie haalt en brengt, hoe 
worden de kosten verdeeld, waarbij gelet kan worden op 
ieders redelijke belangen) bezondigen instanties zich aan de 
vraag of omgang in casu wel in het belang van het kind is. 
Het antwoord op die vraag kan niet anders dan subjectief zijn. 
Het onderzoek naar die vraag is niet alleen formeel 
ongeoorloofd, maar ook uit pragmatisch oogpunt uiterst 
onverstandig en door de wetgever ongewenst: daarmee gooit 
men nu juist de knuppel in het hoenderhok.  
Het resultaat laat zich raden. 
 
De rode draad. 
 
Iedereen op straat weet dat omgang met beide ouders van 
groot belang is voor kinderen. De natuur heeft de ouderrol ook 
heel goed in ieder individu geprogrammeerd. 
Onze maatschappij echter nodigt de verzorgende ouders er 
toe uit om de omgang met niet verzorgende ouders te 
verhinderen.  
De niet verzorgende ouders vechten wel voor de omgang,  
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maar in plaats van hulp te krijgen lopen zij  tegen een muur. Zij 
worden actief en passief gehinderd door de Raden voor de 
Kinderbescherming, door hen ingeschakelde psychologen, 
opvoedingsdeskundigen en psychiaters, door scholen en ook 
rechtbanken. 
 
De verliezers: de betrokkenen en de maatschappij. 
 
Het resultaat is natuurlijk dat er diepe wonden geslagen 
worden in het leven van de  kinderen en de niet-verzorgende 
ouders. Dat ziet men aan de verstoring van het emotionele 
evenwicht van de kinderen.  
Een tastbaar gevolg is dat veel niet-verzorgende ouders in de 
WAO komen. Een verhaal dat ik meermaals hoorde is: "Nadat 
twee jaar lang niemand zich voor me in wilde zetten, kon ik 
niet meer".   
De betrokken kinderen slagen er vaak niet in hun draai te 
vinden in de maatschappij.  
Een arts, die met enige regelmaat zulke mensen in de praktijk 
krijgt,  zegt: “De vaders komen in de WAO terecht, de kinderen 
komen typisch niet verder dan  Melkert-banen''.  
Dit zijn niet alleen ongewenste maar ook dure rekeningen. Het 
wordt tijd voor een raming van die kosten, want uiteindelijk 
draait de maatschappij ervoor op. 
 
Maar zelfs de verzorgende ouders worden er niet gelukkig van. 
Dat kan ook niet,  want de gang van zaken is en blijft 
onnatuurlijk. 
 Op latere leeftijd verwijten de kinderen hun dit, en het komt 
voor dat zij de omgang met de verzorgende ouder verbreken. 
Ook die zijn dus gebaat bij regels en niet bij onbegrensde 
vrijheid-zonder-inzicht.   
 
De winnaars: de juridische sector en de hulpverlening. 
 
Het touwtrekken om omgang levert ook winnaars op: de 
advocatuur en rechtbanken enerzijds en de hulpverleners 
anderzijds, die hun beroepsgroepen in stand houden. De ene 
procedure na de andere, allemaal even traag,  met daartussen 
onderzoeken die meer emotionele schade veroorzaken.  
Die schade levert weer nieuwe input voor onderzoek en 
behandeling, die vaak in plaats komen van omgang, met als 
enig daadwerkelijk effect het verlengen van de periode zonder 
omgang. 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
Deze problematiek is ongelooflijk wijd verbreid in onze 
samenleving. 
Volgens een persbericht van CBS in januari 2001, zijn er per 
jaar 33.000 minderjarige kinderen betrokken bij 
echtscheidingen.  
Daarvan verliest 28% het contact met de (omgangs)vader en 
2% met de (omgangs)moeder. Dat zijn 9900 kinderen per jaar, 
27 per dag. 
Iedere dag verliezen 25 kinderen de omgang met hun vader, 
ofwel: Er komt ieder uur één kind bij dat het contact met 
zijn vader verliest.   
Hoeveel ellendige ziektes moeten we bij elkaar nemen voor we 
zoveel slachtoffers tellen? Heel wat.  
En wat doet de maatschappij tegen elk van die ziektes? Wat 
men kan natuurlijk.  
Hoe kan Nederland dan zo onverschillig blijven over een zo 
stelselmatig emotioneel misbruik van kinderen?   
 
In feite zijn de cijfers nog slechter.  
Volgens het CBS heeft een derde van die kinderen die wel  

 
contact met vader hebben, een slecht contact. Een derde van 
72% is 24%. 
Het percentage scheidingskinderen zonder of met slecht 
contact met vader is dus 28% + 24% = 52 %; zonder of met 
slecht contact met moeder is zo'n 4%.  Samen  is dat 56%.  
Dit is een forse meerderheid.  
In het bedrijfsleven kan zij de macht in handen nemen, in de 
politiek deelt  zij de absolute lakens uit.  
Maar in het familierecht mag zich die meerderheid gelukkig 
prijzen indien de omgang niet verloren gaat in ellenlange 
procedures.  
Protesteren daartegen is hachelijk - het zou de zaken wel eens 
kunnen verergeren. Nederland op zijn smalst, de wereld op 
zijn kop en mijn kind op zijn kop.  
 
Zie: www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/default.asp (PB01-
022, 31-1-2001) 
 
Is er licht aan het eind van de tunnel ? 
 
Omgangsrecht is in Nederland niet meer dan een gunst. 
Mishaagt dat de verzorgende ouder, dan komt er niets van 
terecht.  
Ons systeem is ziek, het kan niet zo blijven voortbestaan. 
Veranderingen zijn nodig in ons denken, om de huidige 
rechtsmiddelen in de praktijk in te zetten en om betere wetten 
te maken.  
Hoewel verhindering van omgang zo vaak voorkomt,  wordt de 
impulsieve stap om kinderen dan maar te ontvoeren zelden in 
praktijk gebracht.  
Dat komt omdat ontvoering strafbaar is en de politie daartegen 
onmiddellijk in actie komt. 
Verhindering van omgang is een civiele zaak.  
Bij schending van de omgang moet de benadeelde partij maar 
naar de rechter gaan en zien dat hij daar iets bereikt.  
In de praktijk betekent dit: heel lang wachten, met weinig 
uitzicht op soelaas. Indien echter verhindering van omgang 
een strafbaar feit zou worden, zal dat een enorm preventieve 
werking hebben. Niemand wil immers het gevang in.  
Het zal dan net zo gaan als nu al met kinderontvoering: die 
komt zelden of nooit voor. Dan zullen er niet langer 10.000 
slachtoffertjes per jaar bij komen die het contact met en het 
beeld van hun niet-verzorgende ouder verliezen. 
 

Dr. Th.M. Nieuwenhuizen, Amsterdam, 24-3-2001. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Tips  van  donateurs 
 
Een donateur verrichtte enig spitwerk en kwam met de 
mededeling dat de nieuwe normen en regelgeving met 
betrek-king tot het werk van de Raden voor de 
Kinderbescherming sinds 1 april jl. te vinden zijn op 
internet, website: 
 
http://www.minjust.nl/b_organ/dpjs/themas/normen_2000.htm 
 
In deze Normen2000 zijn ook de regels opgenomen die in acht 
moeten worden genomen bij het inschakelen (door de RvK) 
van externe bureaus en deskundigen. 
Daarbij is vooral interessant dat deze onderaannemers  ook 
zelf moeten voldoen aan eisen ten aanzien van klachten-
procedures, rapportering, etc. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Een andere interessante site is die, waar men de gedrags-
regels van de advocaten kan vinden. 
Wie zoekt, zal vinden hoe hij met de Orde van Advocaten 
in contact komt en kan controleren of zijn eigen advocaat 
of die van de wederpartij wel volgens het boekje te werk is 
gegaan. Dankzij de inspanning van (alweer) een andere 
donateur hier de website: 
 
http://www.advocatenorde.nl   en   http://www.alleadvocaten.nl  
 
Te bedenken is nog, dat iedere betrokkene op eigen houtje, op 
eigen manier en in eigen woorden kan klagen (of van leer 
trekken) tegen advocaat of Raad. Kijk op de sites die lotgeno-
ten voor U hebben opgesnord, en doe daar Uw voordeel mee.  
Indien U vragen hebt of het moeilijk vindt om zo’n varkentje te 
wassen: bel onze telefoondienst. Via die weg kunt U eventueel 
in contact worden gebracht met een regiovertegenwoordiger 
die graag van zijn kennis laat profiteren.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Wat tante Pos bracht – de noodremklacht 
 
Blijkens een klacht bij de Nationale Ombudsman, die op 
23 oktober 1997 werd ingediend, en waarvan in december 
1998 rapport werd uitgebracht, is de Raad voor de 
Kinderbescher-ming gehouden om een klacht eerst af te 
handelen, en pas dan het onderzoeksrapport uit te 
brengen aan de rechtbank.  
Dit betreft dus de situatie, waarin tijdens een onderzoek 
door de raad een klacht wordt ingediend.  
 
Dit punt kwam aan de orde op de laatste meeting met regio-
vertegenwoordigers. Toen werd het idee van een “nood-
remklacht”  geboren.  Hoe werkt die? 
Wel, zoals bekend pleegt de raad na het uitbrengen van het 
conceptrapport geen tijd meer te verspillen; in de weken en 
maanden (en soms jaren) voorafgaand aan het uitbrengen van 
het rapport gunden de raad en de ingeschakelde externe 
bureaus zich alle tijd voor gesprekken, probeersels, vakanties 
en onduidelijk talmen. 
Maar zodra het conceptrapport bij de betrokkenen op de mat 
ploft is er plotseling geen tijd meer te verliezen. 
Wie geluk heeft krijgt drie dagen de tijd voor een reactie, die 
vervolgens braaf door de raad bij het rapport wordt gevoegd, 
waarna het hele zaakje – nu onder de titel definitief rapport – 
naar de rechtbank wordt gestuurd.  
De omgangsouder, nog nahijgend van zijn krachttoer om 
binnen de gestelde tijd een repliek te schrijven, moet 
vervolgens weer weken en weken wachten, om daarna in de  
rechtszitting te constateren dat zijn zuur bijeengetypte 
commentaar geen blik wordt waardig gekeurd.  
Het advies van de raad telt, al het andere is  ballast.  
 
Om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het advies van de 
raad moet voor het uitbrengen van een definitief rapport een 
klacht worden ingediend.  
Als die klacht wordt gegrond verklaard, kan het niet anders 
dan dat het advies van de raad daarvan de sporen draagt.  
Het probleem is echter dat een klacht pas goed kan worden 
ingediend, wanneer het doen en laten van de raad duidelijk is 
geworden, dat wil zeggen: NA het uitbrengen door de raad, 
van zijn conceptrapport. 
 
Zoals zo-even echter al is gezegd, is de termijn tussen 
conceptrapport en definitief rapport heel eg kort.  
Om dat probleem te omzeilen is nu de noodremklacht  uitge-
vonden. 

Men dient, liefst zo kort mogelijk voor het uitbrengen van het  
 
conceptrapport, schriftelijk een klacht in tegen de raad bij de 
directeur. 
In die brief wordt vermeld dat het klachtschrift binnen veertien 
dagen na ontvangst van het conceptrapport zal worden 
ingediend.  
De klachtenprocedure loopt nu, en de raad kan een zeer 
waarschijnlijk negatief advies ten aanzien van de omgangs-
ouder niet meer naar de rechter sturen.  
De klacht wordt verder ingediend en afgehandeld en het 
advies wordt, indien de Klachtencommissie dit nodig maakt,  
aangepast: bingo! 
De noodremklacht wordt uitgetest in een regio, nader verslag 
volgt. Wie echter al eerder aan de gang wil: bel, en U wordt in 
contact gebracht met een regiovertegenwoordiger die U verder 
kan helpen. 

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

 
Wat tante Pos bracht – mediation failliet 
 
Een donateur stuurde een verslag van zijn pogingen om 
met  de zorgouder tot een akkoord te komen.  
 
Er was een (niet al te ruimhartige) omgangsregeling: elke 
zondag gedurende drie uren, met kinderen die toen nog geen 
tien jaar oud waren.  
Deze regeling werd niet nageleefd, waarna op last van de 
kinderrechter een poging tot mediation wordt ondernomen. 
Daarbij mocht de omgangsouder zich gedurende een kwartier 
als ouder bewijzen, in het bijzijn van een raadsmedewerker en 
de zorgouder.  
Van de mediation werd later verslag uitgebracht.  
Het beslaat een heel klein A4-tje en vermeldt de volgende 
hoofdpunten:  
 

- de mediaton heeft plaatsgehad in de maanden juli tot  
november (!) en besloeg in totaal 3½ (!!) uur. Wis het 
zweet uit Uw gezicht en de tranen uit Uw ogen, en 
lees wat er is bereikt: 

- het gemeenschappelijk doel wordt met name door 
moeder niet gezien 

- er is meer onbegrip tussen de ouders dan in het 
begin 

- de communicatie tussen de ouders is nog steeds niet 
geopend 

- het belang van communicatie wordt niet ingezien 
- ten aanzien van een oplossing wordt gesteld: het zal 

moeder, kinderen en ouders goed doen als moeder 
haar verdriet en woede verwerkt. Zodat er als ouders 
in plaats van ex-partners gesproken kan worden. 

 
In deze punten is niets aangedikt of overdreven, het “echte” 
beeld is zwarter dan het hier geschilderde.  
Een aardig détail is nog, dat moeder een publieke campagne 
voert voor het omgangshuis. 
De originele stukken bevinden zich in ons dossier, dat voor 
derden gesloten blijft uiteraard.  
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U ziet hoe belangrijk het is dat ervaringen als deze wereld-
kundig worden gemaakt.  
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Misschien werkt mediation soms inderdaad.  
Mediation kan soms de juiste manier zijn om ouders voor een  
vernietigend conflict te behoeden.  
Maar zodra het conflict over zijn point of no return heen is, 
werkt mediation alleen maar averechts: het geeft uitstel en is 
woekering bevorderend.  
Het vervelende is dat een strijd of een conflict of een 
meningsverschil tussen de ouders, van zodanige omvang dat 
de (echt)scheiding er op volgt, eigenlijk per definitie een 
conflict is dat over zijn point of no return is. Waarmee 
uitzonderingen dus inderdaad alleen maar de regel 
bevestigen. Hoe zuur toch. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
E-mail en Ministerie van Justitie 
 
Douwe en Marie-Louise stuurden een e-mail naar het 
Ministerie van Justitie met een verzoek om aandacht voor 
de problemen van de niet verzorgende ouder. De reactie 
was verbluffend:  
 
U stuurt een bericht met een attachment.  
Helaas zijn wij genoodzaakt uw bericht met attachment 
onbeantwoord terug te sturen, omdat wij in verband met het 
virusgevaar het attachment niet openen.  
Wellicht kunt u uw vraag opnieuw stellen met de volledige 
tekst in het mailbericht en niet als attachment.  
 
Met vriendelijke groeten, Publieksvoorlichting. 
 
Blijkbaar heeft men bij justitie nog nooit van virusscanners 
gehoord. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Problemen met uw advocaat 
 
Dit is de titel van een boekje dat door de Nederlandse 
Orde van Advocaten wordt uitgegeven. 
U kunt het gratis verkrijgen door te bellen of een briefje te 
schrijven naar: 
 
Nederlandse Orde van Advocaten 
Neuhuyskade 94              
2596 XM Den Haag        
of:  
Postbus 3085, 2500 GW Den Haag  
telefoon: 070 335 35 35  fax: 070 335 35 31 
 
Opgemerkt dient te worden dat dit niet alleen geldt voor 
problemen met Uw eigen advocaat maar U deze informatie 
ook kan gebruiken als U het niet eens bent met de werkwijze 
van de advocaat van de wederpartij. 
Achterin het boekje staat een voorbeeld hoe U Uw klacht op 
papier kan zetten en verder staan er allerlei wetenswaardig-
heden in die U vast wel van pas kunnen komen bij problemen 
met advocaten. 
Mijn ervaring is dat het op schrift stellen van een klacht niet 
meevalt en dat U soms kan schrikken van de hoeveelheid 
papier die daarmee is gemoeid. Laat U vooral daardoor niet 
afschrikken. Sluit van alle relevante brieven e.d. een duidelijke 
copie in en zorg dat het geheel compleet is. 
Degene die het leest weet van de hele situatie niets en moet 
daarom een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de situatie. 
 

Marjanne, Roosendaal/Zeeland. 
-------------------------------------------------------------- 

Advocatenspreekuur 
Eenmaal per twee maanden opent Advocatenkantoor 
Prinsen belangeloos haar deuren voor donateurs van onze 
Stichting. 
Voor deelname aan dit spreekuur kunt u zich op twee 
manieren aanmelden: 
 

- Bij de medewerkers van onze telefoondienst. 
- Schriftelijk door een lege, open envelop, voorzien van 

postzegel en uw eigen adres, in een gesloten envelop 
met in de linker-bovenhoek de tekst “Spreekuur”  te 
sturen naar het postbusnummer van de Stichting.    
Bij schriftelijke aanmelding ontvangt u z.s.m. het 
aanmeldingsformulier thuis. 

 
De spreekuren bij advocatenkantoor Prinsen voor 2001  

zijn (onder voorbehoud) gepland op: 
 

5 april----7 juni----2 augustus 
4 oktober----13 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://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. 

~~~ 
~~ 




