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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 kinde-
ren, omdat men, als er een omgangsregeling vastge-
steld moet worden, alle mogelijke tegenwerking onder-
vindt 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 om-
gangsonrecht 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 
Kinderbescherming, voogdijinstellingen 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 kinderpsycho-
logen.  
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 kinde-
ren ernstig vervreemd raken van de niet meer aanwe-
zige 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 Straf-
recht 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 verzorgen-
de 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 1086  
2410 CB Bodegraven 

  
Algemeen informatienummer: 0172 - 611384 

 
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 € 2.27,- per 
maand, op postrekeningnummer:  374090   ten name van Stichting 
Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is het mogelijk om halfjaarlijks € 13,61 over te maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Bodegraven, Postbus 1086, 2410 CB. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: www.dwazevaders.nl 
Fax: 078-6930956 
  
Bestuur: 
Voorzitter: Frank (F.M.) v. Haaren (Interim) 
Bestuurslid Leo (L.C.J.) Bevaart  
Bestuurslid Perry (P.) Stuart 
Bestuurslid: vacant 
 
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   
Dinsdag 0596-622858 
Woensdag 0186-693167 
Donderdag 078-6915280 

 
 

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

Van de redactie 
 
Vers van de pers……….. 
Nieuwsbrief nummer 48, met weer aardig wat 
onderwerpen. 
 
Allereerst wijs ik u op de Euro.  
De bedragen van de vaste donaties zijn inmiddels 
aangepast. U vindt er alles over in de colofon. 
Verder is er weer een en ander aangepast met betrek-
king tot de telefoonavonden.  
De mogelijkheid om de Stichting telefonisch te 
bereiken op donderdagavond is weer in ere hersteld. 
Met ingang van 1 maart 2002 is de Stichting ook 
bereikbaar via een faxnummer, dit staat vermeld onder 
de noemer ‘adres’ in de colofon. 
Het is dus van belang dat u voor de actuele bereik-
baarheid van de Stichting altijd uw laatste Nieuwsbrief 
raadpleegt. 
 
Wat kunt u verder vinden in deze Nieuwsbrief? 
 
De primeur van de column van het advocatenkantoor 
Wigman & Kaya.  
Deze bijdrage geeft wellicht een stukje duidelijkheid in 
de juridische zaken die met het omgangsrecht gemoeid 
zijn. 
 
Het voorstellen van twee nieuwe regiovertegenwoor-
digers, Sjaak Pagie (Zuid Holland-west) en Frank van 
Gerwen ( Oost Brabant). 
 
Redactie en bestuur willen in elke Nieuwsbrief een 
agenda gaan plaatsen.  
We willen u hiermee een overzicht te geven van de 
toekomstige activiteiten van de Stichting. 
 
Verder is de gang van zaken over de Club van 100 nog 
eens op een rijtje gezet en hopen we, uiteraard met uw 
steun, het 100e “clublid” binnen aanzienlijke tijd te 
mogen verwelkomen. 
Aansluitend op deze oproep brengen wij u het vol-
ledige artikel 377 uit het Burgerlijk Wetboek. 
 
Een tipje van de sluier voor Nieuwsbrief 49 kan ik u 
ook alvast geven: een verslag van een gevolgde 
klachtenprocedure bij het Medisch tuchtcollege die 
bovendien gegrond is verklaard. 
 
Tot slot o.a. ook een kleine, maar o zo belangrijke 
oproep met betrekking tot de Politiek. 
 
U ziet, we blijven ons actief inzetten op persoonlijk, 
regionaal en landelijk gebied.  
 
We zijn immers zijn nog niet klaar met het behalen van 
het omgangsrecht met beide ouders voor uw en onze 
kinderen. 
 

Veel leesplezier, Annemarie Willemsen. 
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Van de bestuurstafel 

 
Beste donateurs, 
 
Een roerige tijd hebben we achter de rug; Kerst en jaar-
wisseling, invoering van de euro met alle drukte voor 
menigeen daaromheen. 
Dit wil niet zeggen dat wij hebben stilgezeten, in 
tegendeel.  
  
Aangezien de landelijke dag in november 2001 jammer 
genoeg geen doorgang kon vinden staan er voor de 
zomervakantie nog zeker 4 regioavonden gepland. 
 
De eerstvolgende regioavond is, onder voorbehoud (bij de 
opmaak van dit nummer was de definitieve bevestiging nog 
niet binnen), op 27 maart a.s. in het van der Valk hotel/motel in 
Venlo (Nijmeegseweg 90). 
Donateurs binnen een straal van ca. 50 km zullen een 
definitieve uitnodiging krijgen zodra de bevestiging binnen is. 
Vanzelfsprekend zal op onze internetsite melding van data, 
tijden en locaties worden gedaan. 
 
De overige regio's zullen zijn Oost Brabant, Zuid Holland-west 
en Groningen. Van West Brabant en Noord Holland-noord is 
het op dit moment nog niet zeker.  
 
De telefoonavonden, welke sinds oktober alleen op dinsdag en 
woensdag werden gehouden, heeft een uitbreiding naar de 
donderdagavond gekregen.  
Klaas Ebels neemt de dinsdagavond nu voor zijn rekening. 
(telefoonnummer in de colofon). 
Perry is verhuisd naar de donderdagavond. 
 
Zoals de zaken er nu voor staan zal binnenkort de maandag 
ook weer ingevuld gaan worden. 
(Eventuele wijzigingen kunt u altijd op het internet vinden, 
alsmede zal de algemene band in Bodegraven bij elke 
wijziging direct worden aangepast) 
 
Donateurs die in hun eigen regio als regionaal steunpunt willen 
gaan functioneren blijven uiteraard van harte welkom.  
Informatie hierover kunt u inwinnen bij het bestuur of een der 
medewerkers van de telefoondienst. 
 

Het Bestuur. 
 

 

Nieuw in de regio’s 
 
Omdat de Stichting helaas nog niet klaar is met het 
behalen van haar doelstelling, gaat het werk gewoon door. 
Net zo lang als nodig is zullen we maar zeggen…… 
Om u en ons bij te staan met deze werkzaamheden stellen 
twee nieuwe regiovertegenwoordigers zich aan u voor: 
 
Sjaak Pagie: 
 
Toen ik eind november 1998 van mijn ex vriendin te horen 
kreeg dat onze toen één jarige dochter een nieuwe vader had 
en ik haar daarom niet meer mocht zien, stortte de wereld voor 
mij in.  
Dat ik niet de enige ouder was die dit overkwam werd mij al 
snel duidelijk, waar had ik ook al weer die kreet gezien “ik mis 
mijn kind” en “ik wil mijn kind zien” en hoe was de naam van 
die Stichting? 
Ik heb niet lang moeten zoeken. 
Via collega’s had ik al snel het telefoonnummer in Bodegraven 
en werd donateur. Alleen bereikt je weinig tot niets, met velen 
kun je een vuist maken tegen dit groot onrecht. 
 
Ik nam mij toen ook voor om, zodra ik meer tijd zou krijgen en 
de Stichting mensen nodig had, mij in te gaan zetten voor de 
Dwaze Vaders. 
Na het beëindigen van tweeëntwintig jaar voorzitterschap en 
wedstrijdleider zijn van een auto crossclub, en minder te gaan 
werken door gebruik te maken van een OBU- regeling, heb ik 
nu eindelijk meer tijd voor onze Stichting. 
Het voorzitterschap van een watersportvereniging, wat ik thans 
mag zijn, vraagt ook nog wel de nodige tijd, en niet te vergeten 
is de strijd om omgang met mijn dochter, ook nog in volle 
gang. 
 
Zo kwam de vraag van een van de bestuursleden of ik zin en 
tijd had om regioavonden te organiseren. 
Nou, of ik dat wil! 
Mijn eerste kennismaking met de andere regiovertegenwoor-
digers en bestuur heeft inmiddels plaats gevonden. 
Zij waren zo enthousiast over hun georganiseerde regioavon-
den en gaven alle steun die je maar kunt bedenken, dat ik 
gesteund werd in mijn enthousiasme om ook een regioavond 
te organiseren. 
Via deze avond hoop ik vele donateurs en belangstellenden te 
ontmoeten, hopelijk krijgt dat voor de regio Zuid Holland West 
een goed vervolg. 
 

Sjaak Pagie, regio Zuid Holland-West. 
 

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
 
Frank van Gerwen:
 
Ik ben Frank van Gerwen, en sinds kort probeer ik de 
belangen van de Stichting Dwaze Vaders in oost Brabant als 
regiovertegenwoordiger te behartigen. 
Ik ben bij de Stichting terechtgekomen, omdat ook ik 
problemen had om een fatsoenlijke omgangsregeling te krijgen 
met mijn net geboren zoon. 
Een luisterend oor, dan wel een goed advies had ik hard nodig 
en vond dat bij de Stichting. 
Aangezien de omgangsregeling na diverse procedures nu naar 
behoren verloopt, en ik de Stichting een warm hart toedraag, 
probeer ik de tijd die nu vrij komt te gebruiken om, onder  
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andere een regioavond te organiseren in de regio Oost 
Brabant. 
Mochten er onder de donateurs nog mensen zijn die 
hierin willen ondersteunen of meewerken dan zijn zij van harte 
welkom. 
 

Frank van Gerwen, regio Oost Brabant. 
 

 
 

Proefproces en 
Club van 100 
 
Allereerst het proefproefproces: 
Zoals u weet is het idee begin vorig jaar ontstaan.  
Indertijd hadden diverse donateurs tevergeefs bij de 
school van hun kind(eren) aangeklopt voor informatie over 
hun kinderen. 
Volgens artikel 377 c  uit boek I van het Burgerlijk 
Wetboek zijn scholen daartoe verplicht. 
 
Door een proefproces op te starten wordt er geprobeerd om 
jurisprudentie te krijgen waarnaar in latere, soortgelijke 
rechtszaken gewezen kan worden.  
Iemand die dan voor een rechter staat voor zijn zaak kan door 
middel van de jurisprudentie zijn kansen verhogen op een 
bepaalde uitspraak. 
 
Als voorwaarde vroegen wij recente correspondentie met de 
school waarin werd aangegeven dat de school geen informatie 
wilde verstrekken. 
Tevens vroegen wij om recente correspondentie met de 
inspecteur van onderwijs. Deze persoon is gemachtigd de 
school aan te spreken op zijn of haar gedrag. 
Na een oproep in de Nieuwsbrief hadden we aantal mensen 
die problemen hadden met het verkrijgen van de schoolinfor-
matie.  
De correspondentie die wij verwachtten was toen niet direct 
aanwezig zodat we in samenspraak met de donateurs deze 
correspondentie met de scholen opgestart zijn.  
Echter, deze correspondentie verliep zodanig dat het 
proefproces met betrekking tot de schoolinformatie niet meer 
nodig was.  
In de meeste gevallen was dit een positieve ontwikkeling. 
 
In een zaak liep de correspondentie vast bij de leerplichtamb-
tenaar. Deze persoon wilde niet vertellen waar de kinderen op 
school zaten. Ondanks een aantal klachtenprocedures is het 
niet gelukt om deze informatie te krijgen. En het uitgangspunt 
was een proefproces tegen een school, niet tegen een 
leerplicht-ambtenaar. 
 
Op dit moment is er wederom een briefwisseling opgestart 
tussen een donateur en een school.  

 
Tot op heden is er nog geen reactie van de school gekomen,  
hierover de volgende keer meer. 
 
Wij, als bestuur, hadden niet verwacht dat het opstarten van 
een proefproces zo lang zou duren.   
De proceskosten worden betaald en de advocaat is al 
aanwezig.   
Mocht iemand niet in aanmerking komen voor het proefproces 
door welke omstandigheid dan ook, dan kan iemand altijd 
bijgestaan worden bij het indienen van klachten. 
 
Daarom wil ik nu dan ook de volgende nieuwe oproep doen: 
Zijn er donateurs die problemen hebben (volgens artikel 377 c   
boek I  BW) met de informatieverstrekking van derden ten 
aanzien van hun kinderen, bijvoorbeeld de school,  
de huisarts of andere instellingen, en u bent eventueel 
bereidt deel te nemen aan een proefproces, dan kunt u bellen 
naar: 078-6915280. 
In ieder geval kan er gekeken worden naar wat er gedaan kan 
worden om toch de  informatie te krijgen waar u als niet verzor-
gende ouder recht op hebt. 
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
 
Vervolgens de Club van 100: 
Zoals u wellicht nog weet zijn we vorig jaar ook gestart 
met het oprichten van een Club van 100. De bedoeling is 
dat er 100 mensen garant staan voor een bijdrage van 
11,34 euro (voorheen 25 gulden) per half jaar.  
Met dit geld kunnen processen worden gevoerd waarbij 
weer jurisprudentie kan worden verkregen.  
 
Deze jurisprudentie is zeer belangrijk want deze kan weer 
gebruikt worden bij nieuwe rechtszittingen.  
Hoe meer jurisprudentie er ontstaat over een bepaald onder-
werp, hoe meer kans men heeft op een goede afloop. 
 
Het proefproces is een eenmalige zaak, de club van 100 moet 
voor een zekere continuïteit zorgen zodat er bijvoorbeeld 2 
processen per jaar gevoerd kunnen worden.  
Met wie en waarover, dat laten wij nog open. Dit hangt 
namelijk af van wat u als donateur zou willen. 
De advocaten zijn er, de motivatie is er. 
Alleen moeten er wel 100 mensen zijn die bereidt zijn € 22,68 
per jaar te betalen. 
Op dit moment hebben we nog een paar mensen nodig om de 
Club van 100 van start te laten gaan. 
 
Heeft u interesse, en wilt u deelnemen aan de club van 100, 
laat het ons dan weten.  
Bij de aanmelding kunt u volstaan met het doorgeven van uw 
naam en adres. Pas als we gaan starten zullen wij u verzoe-
ken het geld over te maken. 
 

Perry Stuart. 
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Artikel 377  
Burgerlijk Wetboek  

 
Zoals u kunt lezen is het de bedoeling dat het proefproces 
over de informatieplicht gaat. 
Daarbij wordt artikel 377 c  boek I  van het Burgerlijk Wet-
boek aangehaald. 
Wat houdt nu precies dit artikel in? 
U kunt lezen dat een school of arts of ander persoon die 
over informatie beschikt over uw kind, verplicht is deze 
informatie aan de niet verzorgende ouder te geven. 
 
Hieronder is voor het gemak het gehele artikel 377 uit het 
Burgerlijk Wetboek vermeld. 

 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 

TITEL 15 Omgang en informatie 
Artikel 377a.  
 
1. Het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben  
 recht op omgang met elkaar. 
2. De rechter stelt op verzoek van de ouders of van één van  
 hen, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de  
 uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al  
 dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang. 
3. De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: 
 a: omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke  
 of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of 
 b: de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat  
 moet worden geacht tot omgang, of 
 c: het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van  
 ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen  
 blijken, of 
 d: omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende  
 belangen van het kind. 
4. Tot kennisneming van de in dit artikel bedoelde verzoeken is  
 de rechtbank bevoegd.  
 Indien evenwel een procedure inzake gezagstoewijzing bij  
 de kantonrechter aanhangig is, kan een verzoek tot  
 vaststelling van een omgangsregeling in verband daarmee  
 aan de kantonrechter worden gedaan. 
 
Artikel 377b.  
 
1. De ouder, die alleen met het gezag is belast, is gehouden  
 de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige  
 aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het  
 vermogen van het kind en deze te raadplegen - zo nodig  
 door tussenkomst van derden - over daaromtrent te nemen  
 beslissingen.  
 Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een  
 regeling vaststellen. 
2. Indien het belang van het kind zulks vereist kan de rechter  
 zowel op verzoek van de met het gezag belaste ouder als  
 ambtshalve bepalen dat het eerste lid van dit artikel buiten  
 toepassing blijft. 
3. De artikelen 377a, vierde lid, en 377e van dit boek zijn van  
 overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 377c.  
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek  

  
 wordt de niet met het gezag belaste ouder desgevraagd  
 door derden die beroepshalve beschikken over informatie  
 inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon  
 van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen,  
 daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie  
 niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het  
 gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn  
 gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich  
 tegen het verschaffen van informatie verzet. 
2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek  
 van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ouder  
 bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven  
 wijze moet worden verstrekt.  
 De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het  
 belang van het kind zich tegen het verschaffen van de  
 informatie verzet. 
3. Het vierde lid van artikel 377a van dit boek is van  
 overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 377d.  
 
1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel,  
 begint de uitoefening van het recht op omgang zodra de  
 desbetreffende beschikking in kracht van gewijsde is gegaan  
 of, indien zij uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, daags  
 nadat de beschikking is verstrekt of verzonden. 
2. De uitoefening van het recht op omgang begint, indien  
 tevens een beschikking inzake het gezag is of wordt  
 gegeven, niet eerder dan op het tijdstip waarop voor de  
 andere ouder of voor de voogd het gezag is begonnen. 
 
Artikel 377e.  
 
1. De rechtbank kan op verzoek van de ouders of van een van  
 hen een beslissing inzake de omgang alsmede een door de  
 ouders onderling getroffen omgangsregeling wijzigen op  
 grond dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd, of dat  
 bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige  
 gegevens is uitgegaan. 
2. Een verzoek tot wijziging van een beslissing inzake de  
 omgang wordt aan de kantonrechter gedaan, indien de te  
 wijzigen beslissing door de kantonrechter is gegeven. 
 
Artikel 377f.  
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 377a, kan de rechter  
 op verzoek een omgangsregeling vaststellen tussen het kind  
 en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot  
 het kind.  
 De rechter kan het verzoek afwijzen, indien het belang van  
 het kind zich tegen toewijzing verzet of indien het kind, dat  
 twaalf jaar of ouder is, bezwaar maakt. 
2. Het bepaalde in de artikelen 377a, vierde lid, 377d en 377e  
 van dit boek is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 377g.  
 
 De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van  
 twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een  
 beslissing geven op de voet van de artikelen 377a, 377b of  
 377f, dan wel zodanige beslissing op de voet van artikel  
 377e van dit boek wijzigen. 
 Hetzelfde geldt indien de minderjarige de leeftijd van twaalf  
 jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht 
 tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. 
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Artikel 377h.  
 
1. Ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening kan de rechter  
 op verzoek van de ouders of een van hen een regeling  
 vaststellen inzake de omgang tussen het kind en de ouder  
 bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats niet heeft, of inzake  
 het verschaffen van informatie aan dan wel het raadplegen  
 van die ouder als bedoeld in artikel 377b, eerste lid, dan wel  
 inzake het verschaffen van informatie als bedoeld in artikel  
 377c, eerste en tweede lid, van dit boek. 
2. De artikelen 377a, vierde lid, 377e en 377g van dit boek zijn  
 van overeenkomstige toepassing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep Politiek 
 
De Stichting Dwaze Vaders heeft altijd goede contacten 
met 2de kamerlid dhr. Otto Vos.  
 
Otto Vos staat niet afwijzend tegenover de doelstelling van  
 

 
onze Stichting, onttrekking van de omgangsregeling strafbaar 
te stellen.  
 
Maar……. gezien de huidige politieke ontwikkeling met betrek-
king tot Leefbaar Nederland, een partij die zeker stemmen en 
dus 2de kamer zetels zal weg halen bij de gevestigde politieke 
partijen, is het  mogelijk dat we Otto Vos niet terugzien in de 
2de kamer.  
Dhr. Vos staat namelijk op de 45ste plaats van de VVD verkie-
zingslijst. 
 
Daarom het verzoek om bij de aanstaande 2de kamer 
verkiezingen een voorkeurstem uit te brengen op Otto Vos. 
 
Heeft u verder politieke belangstelling en wilt u voor de 
Stichting op politiek terrein iets doen stuur dan een e-mail en 
wij nemen contact met u op. 
 

Het Bestuur. 
 

Agenda 

 
Het bestuur, de redactie en alle overige medewerkers 
doen hun best om zoveel mogelijk voor de donateurs te 
betekenen. PP rr ii nn ss ee nn   

Advocaten & Procureurs 
 

Adelheidstraat 76 
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. 
~~~~~~ 

Dit houdt onder andere in dat we, zoals gezegd, meer het 
land in willen gaan. 
 
Daarom is er een voorlopige agenda opgesteld met data 
waarop er in het land regioavonden worden georganiseerd. 
In de volgende Nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte 
houden van deze, en andere geplande activiteiten. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in de 
regio’s. 
 
27 maart 2002:
 
Regioavond in het Van der Valk Motel in Venlo. 
 
8 mei 2002:
 
Regioavond in regio Zuid Holland-West. 
 
16 oktober 2002:
 
Regioavond in regio Zuid Holland-West. 
 
Donateurs in deze regio’s zullen te zijner tijd een uitnodiging 
ontvangen van de Stichting. 
Er wordt uitgegaan van uitnodigingen aan donateurs die 
wonen in een straal van ±50 kilometer in de aangegeven regio. 
Overige belangstellenden zijn altijd welkom, zodra exacte data 
en locatie bekend zijn volgen er mededelingen in de Nieuws-
brief of via de telefoonmedewerkers. 
Ook kunt u informatie verkrijgen op onze website: 
www.dwazevaders.nl. 
 
Voor informatie over de advocatenspreekuren verwijs ik u door 
naar het betreffende onderdeel in deze Nieuwsbrief. 
 

Annemarie Willemsen. 
__________________________________________________ 
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Recht toe Recht aan 
 
Recht toe, recht aan.  
 
Onder dit kopje zal ons kantoor, Wigman & Kaya 
advocaten, in de komende nieuwsbrieven een column 
verzorgen. 
Een column waarin wij ons licht laten schijnen over de 
problemen die het omgangsrecht met zich mee brengt.  
Wij zullen niet alleen onze mening en strategie 
uiteenzetten, ook willen wij veelvoorkomende vragen en 
onwetendheden aan de orde stellen en beantwoorden. 
Suggesties voor onderwerpen zijn altijd welkom! 
 
Geen tijd te verliezen. 
 
Levensgevaarlijk vind ik het. Tijdsverloop vanaf het moment 
dat er geen (volledige) omgangsregeling meer wordt 
nageleefd.  
 
Waarom levensgevaarlijk zult u zich misschien afvragen? 
Stelt u zich de situatie voor dat de verzorgende ouder (in deze 
column de moeder) de omgangsregeling plotseling opschort of 
beperkt.  
Doorgaans krijgt de omgangsgerechtigde ouder (in deze 
column de vader) binnen een paar weken te horen dat de 
kinderen ‘plotseling’ niet meer naar hem toe willen, dat ze hun 
vader stom vinden of dat ze de omgangsregeling eigenlijk te 
vermoeiend vinden. 
En dat terwijl de vader enkele weken daarvoor nog de leukste 
omgangsweekenden met zijn kinderen heeft doorgebracht.  
 
Wat is er ineens met de kinderen gebeurd sinds de opschor-
ting of beperking van de toch zo goed lopende omgangsrege-
ling? 
De link is snel gelegd: in de periode dat het contact met de 
vader op een laag pitje is gezet heeft de moeder alle tijd en 
mogelijkheden gehad (en benut) om de kinderen tegen de 
vader op te zetten.  
Negatieve beïnvloeding, indoctrinatie, PAS-syndroom, geef het 
beestje maar een naam. Het zal velen onder u bekend in de 
oren klinken. 
 
Mijn credo is duidelijk: accepteer niet dat de omgangsregeling 
zomaar wordt beperkt of, erger nog, helemaal wordt 
opgeschort. 
Laat direct zien dat aan de omgangsregeling niet te knabbelen 
valt, en laat merken dat het onacceptabel is dat wordt getornd 
aan de (omgangs)contacten tussen een vader en zijn 
kinderen. 
 
En wilt u dat laten zien, dan kan dat in praktijk maar één ding 
betekenen: het voeren van een kort geding waarin u nakoming 
van de omgangsregeling vordert.  
Geen rechter die het u kwalijk kan nemen dat u een procedure 
heeft moeten starten. 
Een omgangsregeling die is vastgelegd in een beschikking of 
tot stand is gekomen in onderling overleg dient onverkort te 
worden nagekomen. 
Alleen een rechter kan, als hij vindt dat daar gegronde redenen 
voor zijn, bepalen dat de omgangsregeling wordt ontzegd of 
wordt gewijzigd.  
Alleen een rechter kan dat: dus niet een huisarts, niet een 
leerkracht en ook niet een medewerker van instanties als 
Jeugdzorg, Raad voor Kinderbescherming of Meldpunt  

Kindermishandeling. 
 
Tijdens de spreekuren op ons kantoor hoor ik helaas te vaak 
dat collega advocaten niet direct in actie willen komen.  
Of de kennis ontbreekt hen, of ze adviseren om de goede 
vrede (?) te bewaren.  
 
Feit is wel dat de omgangsregeling dan maanden opgeschort 
of beperkt blijft, met alle gevolgen van dien. 
Ik vind dat levensgevaarlijk: hoe meer tijd er verstrijkt, hoe 
moeilijk het wordt om de ‘oude’ omgangsregeling weer in de 
oude staat te herstellen. 
En vergeet niet een ander groot risico: dat dit het begin van het 
einde is.  
En zou dat juist niet de bedoeling van de moeder zijn? 
 
Ik blijf erbij: tijdsverloop is levensgevaarlijk.  
Doet zich zo’n situatie voor, dan is er geen tijd te verliezen. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
 
 

Mr. J.M. Wigman 
Wigman & Kaya advocaten. 

 
 

 
 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
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Klachtencommissie 
 
Er is al veel over geschreven en gezegd in vorige uitgaven 
van de Nieuwsbrieven. 
Het voeren van klachtenprocedures bij instanties die niet 
naar behoren hun werk doen….. 
Onderstaand item meldt een klachtenprocedure die 
onlangs is gevolgd, en wat u er uit op kan maken is dat 
klagen wel degelijk helpt! 
De medewerkers van de telefoondienst helpen u graag op 
weg……… 
 
*Directie moet zich houden aan gestelde termijn van klacht 
beoordeling. 
 
Een donateur diende bij de directie van de Raad voor de 
Kinderbescherming een vijftal klachten in. 
Enkele dagen daarna bevestigde de Raad de ontvangst van 
de klachten. 
Drieëneenhalve week dáárna beantwoorde de Unitmanager de 
klachten. 
Natuurlijk was zij het oneens met de klager, uiteindelijk was zij  
ook verantwoordelijk voor hetgeen waartegen de klachten 
waren gericht. 
Per brief heeft de klager de Unitmanager bericht dat hij geen 
genoegen nam met haar beantwoording, en wenst de klager 
alsnog dat zijn klacht door de directie behandeld wordt.  
 
Na ruim een week ontving de klager een uitnodiging van de 
directie, ruim acht weken na de ontvangstbevestiging van deze 
directie!  
In deze uitnodiging deelde de directie de klager ook mee dat 
de gestelde termijn waarbinnen de directie een beslissing op 
een klacht dient te nemen, in gaat na datum van deze brief!!! 
Per omgaande bericht de klager niet akkoord te kunnen gaan 
met de gestelde termijn, en van het recht gebruik te maken 
zich rechtstreeks te wenden tot de Klachtencommissie. 
Hierop ontving de klager nog een telefoontje en een brief van 
de directie waarin gesproken werd over het risico van de 
ontvankelijkheid, aangezien de Klachtencommissie alleen 
reeds door de directie behandelde klachten toetst. 
 
De ontvankelijkheid 
 
De Klachtencommissie overweegt dat de klachten, nadat deze 
waren voorgelegd aan de directie, niet binnen de daartoe 
gestelde termijn door een directielid zijn beoordeeld en na 
afloop van deze termijn rechtstreeks door de klager bij de 
commissie zijn ingediend.  
Artikel 4 lid 2. van de beklagregeling biedt de klager hiertoe de 
mogelijkheid omdat de klacht zich richt tegen een gedraging 
van de directeur van de raad, daaruit bestaande dat de 
schriftelijke klacht van de klager niet op de juiste wijze en 
binnen de daartoe gestelde termijn door de directeur in 
behandeling is genomen. 
 
De klachten hebben voorts betrekking op een aangelegenheid 
die bij de Raad in behandeling is en de klager is daarbij als 
belanghebbende betrokken.  
Op grond van het vorenstaande is klager door de commissie 
ontvankelijk geoordeeld in zijn klachten. 
 
Vervolgens werd overgegaan tot behandeling van de klachten. 
 

Sjaak Pagie, regiovertegenwoordiger Zuid Holland-West. 

Advocatenspreekuur 

 
De donateurs die al wat langer bij de Stichting aange-
sloten zijn weten het ongetwijfeld: de gelegenheid om 
gebruik te kunnen maken van het advocatenspreekuur. 
Maar er is ook nieuws onder de zon. 
 
Het was gebruikelijk dat dit spreekuur een keer in de twee 
maanden plaatsvond. 
We kunnen u melden dat er voortaan maandelijks van start 
wordt gegaan met deze spreekuren. 
 
De Stichting is voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen 
om zaken effectiever te laten verlopen. Daarom zijn we 
momenteel bezig met het uitwerken van een zogenaamd 
protocol om ook dit stukje service van de Stichting uit te 
kunnen breiden. 
 
Om u aan te melden voor deelname aan een van de 
advocatenspreekuren volgt hieronder nog een korte 
beschrijving**: 
**:nu nog geldende informatie i.v.m. ontwikkeling van nieuw     
    protocol. 
 

1. U bent een betalende donateur van de Stichting. 
2. U geeft zich op bij een medewerker van de 

telefoondienst. 
3. De telefoonmedewerkers noteren uw naam, 

telefoonnummer en een korte beschrijving van het 
“probleem”. 

4. U hoort uiterlijk 2 dagen van tevoren bij welk kantoor 
in Den Haag u wordt verwacht. Er kan niet worden 
ingesproken op voicemails, een goede 
bereikbaarheid in die periode is dus wenselijk. 

5. Bij zgn. “last minute” aanmeldingen wordt u, mits 
mogelijk, ingedeeld op een nog openstaande plaats. 

   
De medewerkers van de telefoondienst zijn op de hoogte van 
de actuele planningsdata.  
Zij kunnen, samen met u, bepalen/adviseren of u voor het 
spreekuur in aanmerking komt. 
 
De eerstvolgende spreekuren voor de Stichting Dwaze 
Vaders zijn gepland op: 
 

- 4 april 2002 
- 2 mei  2002 
- 6 juni  2002 
- 4 juli   2002 

 
Deze spreekuuravonden vallen allen op de donderdagavond 
en er zal een medewerker van de Stichting aanwezig zijn voor 
raad, daad en een kopje koffie. 
 

 


