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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, 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 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 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384    
E-mail: sdwv@worldonline.nl
Internet: www.dwazevaders.nl 
Fax: 078-6930956  of  0186-694365 
  
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 
 
In verband met de zomerperiode en enorme drukte 
binnen de Stichting heeft het bestuur en de 
redactie moeten besluiten dat het dit jaar helaas 
niet mogelijk is om 4 Nieuwsbrieven uit te brengen. 
Om dit enigszins te compenseren ligt er daarom 
een flink gevulde Nieuwsbrief op de mat…. 
   
Wij proberen u van zoveel mogelijk zaken op de 
hoogte te houden. 
Wat gebeurt er op actueel gebied? Waar is de Stichting 
mee bezig? Wat kunnen wij u bieden en wat nu net 
weer niet? 
 
Helaas is het nog steeds niet zo dat wij u, doordat u 
zich aansluit bij de Stichting, het omgangsrecht met uw 
kinderen of kleinkinderen kunnen garanderen. 
Was dat maar zo, dan was alles zo opgelost en zou de 
Stichting ook zo weer opgeheven kunnen worden. 
 
Het meeste initiatief om een omgangsregeling te ver-
krijgen ligt nog steeds in uw handen: 
 
U bent het die de Stichting in kan schakelen om te 
kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn… 
U bent het die een advocaat inschakelt om uw 
juridische belangen te behartigen. 
U bent het ook die actie moet ondernemen op 
momenten dat het fout gaat bij diverse instanties door 
een klachtenprocedure te starten. 
U bent het die een bijdrage kan leveren om de 
toekomst te veranderen. 
 
Maar gelukkig…………U staat niet alleen. 
Ik heb het al eerder gezegd, gedeelde smart is halve 
smart, gebundelde kracht is overheersende kracht. 
En al lijkt de weg soms eindeloos lang, we kiezen er 
voor om die weg te bewandelen om uw en onze 
kinderen datgene te geven waar zij recht op hebben: 

 
Omgangsrecht met beide ouders. 

 
Zoals gezegd, de Stichting heeft helaas niet altijd een 
pasklaar antwoord voor handen. 
 
Zo had ik onlangs een gesprek met een donateur op 
het advocatenspreekuur die mij zijn dilemma 
voorlegde: 
Hij had goede omgang met een van zijn kinderen 
(mede door de sterke wil en doorzettingsvermogen van 
het kind zelf) en een sterk wisselend contact met zijn 
jongere kind (waar duidelijk de moeder van het kind de 
hand in had). 
 
De vraag: moet hij zich “tevredenstellen” met de om-
gang die hij heeft en blij zijn met ieder contact? 
Hierbij de grillen van de moeder accepteren in de hoop 
dat het jongste kind als vanzelf de oudste gaat volgen? 
Of een procedure starten om duidelijkheid te krijgen 
over de omgangsregeling met een mogelijk risico dat 
ook de goed lopende omgangsregeling met de oudste 
door de moeder verstoord zal worden? 
Ik kon de man maar 1 antwoord geven: “ik moet u het 
antwoord schuldig blijven……..” 
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Dat was een beslissing die hij alleen kon nemen. 
Wel moet je je bedenken dat op het moment dat een dergelijke 
beslissing genomen is, je ook later niet ‘negatief’ of vol 
zelfverwijt terug moet kijken op datgene waar je destijds achter 
stond. 
 
Het bekende gezegde “had ik maar” is nog altijd een heel groot 
breekpunt voor veel mensen. 
Ook al loopt het met beslissingen die je genomen hebt soms 
heel anders als wat je in gedachten had, in die tijd en op dat 
moment leek het de beste keuze. 
Daar moet je je bij neerleggen.  
We zijn nog steeds niet bij machte om de geschiedenis terug 
te draaien.  
Het maken van eventuele verwijten aan jezelf lost daarmee de 
gevolgen van die beslissingen ook niet op. 
 
Wat we wel kunnen proberen is, om het in de toekomst anders 
of misschien zelfs beter te doen. 
Onze kennis delen, elkaar misschien behoeden voor het 
nemen van ‘verkeerde’ beslissingen omdat ‘die ander’ mis-
schien niet alle gevolgen goed kan overzien. 
Dat is wat wij als lotgenoten voor elkaar toch altijd weer 
proberen te doen. 
 
In deze Nieuwsbrief zijn ook wat successen opgenomen van 
donateurs.  
Sommige wat zakelijker van aard, andere weer emotioneel. 
 Wij vinden dat we dat u ook niet mogen onthouden, het geeft 
u de moed om door te gaan, het geeft het gevoel dat er ook 
dingen zijn die wel lukken. 
Mogelijk geeft het u net de andere kijk op zaken die het u 
mogelijk maken ‘juiste’ beslissingen te nemen. 
 
Mocht u zich bezig houden met juridische zaken en daarbij ook 
advies kunnen gebruiken, dan wijs ik u weer eens op de 
mogelijkheid van het advocatenspreekuur. 
Ook hier zijn een aantal wijzigingen in aangebracht. Allemaal 
ook weer met het doel om het ‘beter’ te kunnen doen.  
U leest er meer over in deze Nieuwsbrief. 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt naar verwachting begin 
november 2002.  
De 2 regiovertegenwoordigers van de regio Amsterdam zullen 
zich dan aan u voorstellen. 
 
Verder zullen we u dan uitgebreid informeren over de plannen 
voor de  
 

LANDELIJKE DAG 
op 24 november 2002 te Bodegraven. 

 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
Het bestuur en al haar medewerkers hopen u op deze dag te 
mogen begroeten.  
 

Veel leesplezier, Annemarie Willemsen. 
 

 

Van de bestuurstafel 
 
In korte tijd zijn er nu 3 regioavonden georganiseerd, een 
in Venlo, een in Delft en een in Valkenswaard.  
De twee nieuwe regiovertegenwoordigers die zich in de 
vorige Nieuwsbrief aan u voorgesteld hebben zijn direct 
actief geworden, terwijl de regio vertegenwoordiger uit 
Limburg al enige tijd actief is en blijft.  
 
Dit laatste geldt ook voor de regiovertegenwoordigers uit 
Groningen en Roosendaal.   
Tevens zijn we ook in gesprek met een aantal andere mensen 
die zich graag als regiovertegenwoordiger ten dienste willen 
stellen. 
Dit zal zeker resulteren in nog een aantal regioavonden in dit 
jaar. 
Hiermee wordt dus duidelijk dat we op de goede weg zitten 
betreffende het opbouwen van een team. Want alleen met een 
goed team van mensen kun je iets bereiken.  
 
Een ander punt is de politiek. 
Nu eindelijk de verkiezingen voorbij zijn, zullen we zeker weer 
gaan werken aan de contacten met de politiek.  
De afgelopen maanden was er vanuit de politiek meer oog 
voor andere dingen.  
We zijn o.a. natuurlijk zeer benieuwd hoe de nieuwe partijen 
tegenover de omgangsproblematiek zullen staan en welke 
mensen er allemaal verantwoordelijk zijn voor deze 
problematiek. 
 
De bereikbaarheid per telefoon zal zeer waarschijnlijk tot na de 
zomervakantie 3 avonden per week blijven, in tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving.  
Daarna zullen we ook de maandagavond bereikbaar zijn.  
Op welk telefoonnummer dit zal zijn is op dit moment nog niet 
bekend. 
 
De zomervakantie, de term is al gevallen, is inmiddels weer 
begonnen. 
In augustus zal er daarom dan ook geen advocatenspreekuur 
zijn op de eerste donderdag van de maand. 
De avond die gepland stond in november is vervroegd naar 
eind september om u enigszins tegemoet te komen. 
  
Tevens zal het rooster van de telefoonavonden enigszins 
aangepast worden. 
U kunt dan een ander persoon aan de lijn krijgen dan vermeld 
in de Nieuwsbrief. 
Op het Landelijke telefoonnummer zullen de gewijzigde 
telefoonnummers ook worden bijgehouden zodat ook nieuwe 
donateurs weten wie, en wanneer, zij contact op kunnen 
nemen met de Stichting. 
 
Tot slot wensen het bestuur, de regiovertegenwoordigers en 
de redactie u een prettige voortzetting van de zomervakantie 
toe! 
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Recht toe Recht aan 
 
Het wordt inmiddels een bekende uitspraak, Recht toe 
recht aan, de terugkerende column van het advocaten-
kantoor Wigman, Gijsberts & Kaya. 
Met deze rubriek trachten zij duidelijkheid te scheppen in 
de soms verwarrende juridische wereld. 
Dit keer is de keuze gevallen op de Kort Geding Procedure 
in het omgangsrecht. 
   
 
 
De Kort Geding procedure in het omgangsrecht 
 
Een kort geding procedure is een snelle procedure.  
Omdat het geen bodemprocedure is (ook wel een 
verzoekschriftprocedure) is het zaak om goed te bekijken wat 
wel en niet mogelijk is als zich een spoedeisende situatie 
voordoet.  
In een kort geding procedure kan geen definitieve regeling 
worden vastgelegd.  
Wel kan een partij tot nakoming van gemaakte afspraken 
worden veroordeeld of kan een voorlopige regeling worden 
vastgesteld.  
Hierna volgt een kort overzicht van een drietal kort geding 
procedures die, afhankelijk van de omstandigheden in de 
zaak, kans van slagen hebben.  
Met als voornaamste doel: controle behouden. 
  
Nakoming omgangsregeling en/of informatieplicht 
 
Op het moment dat een omgangsregeling zonder uw 
toestemming wordt beperkt of wordt stopgezet is het voeren 
van een kort geding noodzakelijk: niet alleen om de periode 
waarin de kinderen geen contact met één van hun ouders 
hebben zo kort mogelijk te houden, maar ook om de 
wederpartij te laten zien dat aan de omgangsregeling niet 
getornd mag worden.  
 
In zo’n kort geding kunt u dus nakoming vorderen van de 
omgangsregeling die kort daarvoor nog goed verliep.  
Dat kan een omgangsregeling zijn die is vastgelegd in een 
beschikking van de rechtbank of is vastgelegd in een 
convenant.  
Het kan ook een omgangsregeling zijn die ‘mondeling’ tussen 
de ouders is overeengekomen.  
Zelfs als de omgangsregeling nadien in onderling overleg is 
gewijzigd kan nakoming van die gewijzigde regeling worden 
gevorderd. 
 
Ook het niet nakomen van de informatieplicht kan in een kort 
geding procedure aan de orde worden gesteld.  
 
Vaststelling voorlopige omgangsregeling en/of 
informatieplicht 
 
Indien u wilt dat de rechtbank een definitieve omgangsregeling 
vastlegt, moet er een verzoekschrift bij de rechtbank worden 
ingediend.  
Voordat zo’n verzoekschrift wordt behandeld en tot resultaat 
kan leiden, verstrijken doorgaans meerdere maanden.  
En vaak is het dan nog een paar weken wachten op een 
(tussen)beschikking, of moet er eerst een raadsonderzoek 
worden gestart. 
 

 
Om te voorkomen dat u al die tijd geen omgang heeft is het 
mogelijk om in een kort geding procedure een voorlopige 
omgangsregeling te krijgen.  
In wezen vraagt u aan de kort geding rechter om een 
voorlopige regeling vast te stellen in afwachting van de 
resultaten in de verzoekschriftprocedure.  
Het is dus belangrijk om de verzoekschriftprocedure en de kort 
geding procedure tegelijkertijd te starten.  
De kans op een goed resultaat hangt met name van twee 
factoren af: hoe recent is er nog omgang geweest en welke 
concreet haalbare regeling is mogelijk. 
 
Indien de omgangsregeling naar aanleiding van het kort 
geding weer wordt opgestart, heeft dat bovendien een 
positieve werking naar de verzoekschriftprocedure: daarin 
hoeft de omgangsregeling niet opnieuw te worden opgestart 
(dus tijdwinst) en kan de voorlopige regeling in een 
beschikking worden vastgelegd (of zelfs worden uitgebreid). 
Het spreekt voor zich dat u in de verzoekschriftprocedure 
sterker komt te staan. 
 
Ook voor het vaststellen van een informatieplicht geldt dat in 
een kort geding procedure een voorlopige regeling kan worden 
vastgesteld. 
 
Voorlopige toevertrouwing van kinderen 
 
Stel dat u kunt aantonen dat de kinderen bij de andere ouder 
worden verwaarloosd, of dat de andere ouder van plan is (op 
korte termijn) met de kinderen in het buitenland te gaan 
wonen.  
Stel vervolgens dat u op grond daarvan vindt dat de kinderen 
beter bij u kunnen komen wonen.  
De gebruikelijke gang van zaken is dan dat u een verzoek-
schrift bij de rechtbank indient.  
Afhankelijk van de gezagssituatie is dat een verzoekschrift 
strekkende tot wijziging van het gezag of een verzoekschrift 
wijziging officiële verblijfplaats van de minderjarigen. 
 
Met een kort geding procedure kunt u vooruitlopen op zo’n 
verzoekschriftprocedure.  
Zoals al eerder is opgemerkt kan het wel even duren voordat 
de verzoekschriftprocedure wordt behandeld.  
Dat tijdsverloop kan een probleem zijn als de kinderen worden 
verwaarloosd of als de andere ouder spoedig naar het 
buitenland wil. 
Met andere woorden: u heeft een spoedeisend belang.  
In een kort geding procedure kunt u verzoeken om de kinderen 
voorlopig, en per direct, aan u toe te vertrouwen (in afwachting 
van de verzoekschriftprocedure). 
 
Houdt u rekening met de bewijslast die op u rust: u moet 
aantonen dat er sprake is van een zorgelijke situatie, of dat de 
andere ouder inderdaad snel naar het buitenland wil gaan 
verhuizen.  
In praktijk kan dat nog wel eens moeilijk zijn, zeker als de 
andere ouder dat ontkent. 
 
Een dreigend vertrek van de andere ouder met de kinderen 
naar het buitenland behoeft actie.  
Naast het verzoek om de voorlopige toevertrouwing van de 
kinderen kunt u (mocht de rechter dat verzoek afwijzen) 
verzoeken om de andere ouder te verbieden naar het 
buitenland te gaan zolang het verzoekschrift nog niet is 
behandeld.  
  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

7  

Met andere woorden: eerst het verzoekschrift behandelen, 
daarna zien we wel verder, maar tot die tijd blijven de kinderen 
in Nederland.  
Voor dat argument is de rechtbank meestal wel gevoelig. 
 
Conclusie 
 
Door middel van een kort geding procedure kunt u op korte 
termijn een ontspoorde situatie weer op de rails krijgen, 
bijvoorbeeld omdat de omgangsregeling weer hersteld wordt. 
Daarnaast kunt u vooruitlopen op andere procedures, zodat u 
geen kostbare tijd verliest of voorkomt dat de zaak verder uit 
de hand loopt. Met kort geding procedures in het 
omgangsrecht kunt u als het ware controle houden over de 
situatie. Maar bedenk wel: wie stelt moet bewijzen (of eigenlijk: 
aannemelijk maken). 
  

Mr. J.M. Wigman, advocatenkantoor Wigman & Kaya. 
 
 

 
 
 

 

Alimentatiefraude 
(vervolg) 
 
In Nieuwsbrief 47 (december 2001) heeft een publicatie 
gestaan over een recherchebureau. 
Dit bureau adverteerde onder andere met het doen van 
onderzoeken naar alimentatiefraude. 
 
Een donateur van onze Stichting heeft zijn zaak, met 
betrekking tot alimentatiefraude van de ex-partner, bij dit 
recherchebureau laten onderzoeken. 
Wij hebben toestemming van deze donateur (uiteraard met 
bescherming van de privacy van betrokkenen) u verder over 
dit onderzoek te informeren. 
 
Recherchebureau Vrijmoed heeft een gedegen onderzoek 
geleverd.  
De ex-partner is geruime tijd door het bureau geobserveerd.  
Het benodigde bewijsmateriaal is door het bureau keurig af-
geleverd in de vorm van een rapportage met verkregen foto-
materiaal. 
 
Met deze gegevens in de hand heeft de donateur vervolgens 
zijn maatregelen getroffen.  
Wij mogen u melden dat deze ontwikkelingen tot op heden 
positief hebben bijgedragen tot afwikkeling van deze zaak.  
De hoogte van de alimentatie aan de ex-partner wordt op dit 
moment aan de kaak gesteld en de vooruitzichten zijn zeker 
gunstig te noemen, uiteraard in het voordeel van de donateur. 
 
Vrijmoed recherchediensten maakt dit soort onderzoeken en 
observaties door een uurtarief te rekenen van € 43,50 incl. 
BTW. 
Er worden geen verdere kosten in rekening gebracht.  
Wel wordt een schatting gemaakt van de te maken uren en 
dient € 680,67 bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
 
Vrijmoed recherchediensten is zo overtuigd van haar kunde 
dat binnen 35 uur alimentatieonderzoeken kunnen worden 
afgerond zodat het nooit meer kost dan €  1508,82 incl. BTW.  
Voor een deel van de mensen die anders moesten stoppen, 
kan het nu interessant zijn alsnog de benodigde bewijsvoering 
en getuigenverklaringen te krijgen. 
 
Voor nadere informatie kunt U bellen met 076-5436435. 
Geef aan dat U dit artikel uit de Nieuwsbrief van de Stichting 
Dwaze Vaders heeft.  
 

Vrijmoed recherchediensten Ltd, 
Elsstraat 15 

4814 AP Breda 
Postadres: 

Postbus 2016 
4814 AP Breda 

Op het internet te vinden onder http://www.vrijmoed.nl 
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Regioavond 22-5-‘02 
 
Op 22 mei 2002 was het de primeur voor de regio Zuid 
Holland West om te starten met regioavonden. 
In het wijkcentrum Wipppolder te Delft waren deze avond 
een vijfentwintigtal donateurs, donatrices en medewerkers 
van de Stichting aanwezig. 
 
De aanwezige medewerkers van de Stichting werden aan alle 
aanwezigen voorgesteld en ook Mr. Wigman van het advoca-
tenkantoor Wigman, Gijsberts & Kaya werd voorgesteld. 
 
Helaas, zo moeten we iedere keer weer constateren, is er nog 
steeds veel mis met het omgangsrecht in Nederland. 
Iedereen heeft zijn/haar eigen verhaal, variërend van de 
kinderen die hun vaders (ook moeders waren aanwezig) niet 
zien, als ook twee opa’s en oma’s die geen contact meer 
hebben met hun kleinkind(eren). 
 
Het bleek dat ook hier weer veel vragen speelden, 
voornamelijk over de omgangsproblematiek. 
De juridische vragen konden grotendeels worden beantwoord 
door Mr. Wigman. 
Verder is er ook uitgebreid gesproken over naamswijziging, 
alimentatiezaken, wel/niet gezamenlijk ouderlijk gezag, wat is 
er mis met RvK’s etc. etc.. 
 
Een van de dingen die ook naar voren is gekomen is het feit 
dat elke donateur in zijn/haar geval op moet passen voor 
valkuilen. 
Een bekend voorbeeld: 
Er wordt geconstateerd dat er iets mis is gegaan bij bepaalde 
onderzoeken. Dit geeft de nodige frustraties, en het eerste wat 
we doen is de telefoon pakken om ‘het even te regelen’. 
Advies: 
NIET DOEN! 
Bespreek ‘uw zaken’ niet per telefoon…..stel ze op schrift en 
verwacht van de instantie of betrokkene dat hij/zij ook 
schriftelijk beantwoord. Zo is er altijd bewijs van wat u heeft 
ondernomen. 
Heeft u klachten? Start een klachtenprocedure, hiermee wordt 
meer bereikt dan alleen het uitspreken van uw ongenoegen. 
 
Zo zijn er tal van zaken geweest die de revue zijn gepasseerd 
en kunnen we terugkijken op een zinvolle avond met elkaar en 
voor elkaar. 
Alleen al door het luisteren naar elkaar kom je er achter dat je 
beslist niet alleen staat in de strijd tegen het omgangsonrecht. 
Alleen dat al kan een troost zijn.  
De regio Zuid Holland West zal zich inzetten om meer regio- 
avonden te organiseren en hoopt u daar dan ook te mogen 
begroeten. 
 

Annemarie Willemsen. 
 

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

Regioavond Brabant 
 
De organisatie van de regioavond is gestart met het 
bespreken van de zaal in het centrum van 
Valkenswaard, waar voldoende gratis parkeerruimte is.  
 
Tevens zijn diverse dag- en weekbladen aangeschreven met 
het verzoek om het persbericht te plaatsen. Gezien de reacties 
van de bezoekers is dit, al dan niet in verkorte vorm, in alle 
bladen opgenomen.  
 
De avond is gestart om 20.00 u met een totaal van 17 
personen, inclusief het bestuur en de advocaat.  
Dat dit aantal laag lijkt is te verklaren doordat alleen de 
mensen die problemen hebben er op af gaan.  
 
Opvallend op deze avond waren ook weer de problemen met 
de omgangsregelingen met het (de) kind(deren.  
Veel mensen blijken af te haken als de omgangsregeling  door 
de ex-partner wordt gefrustreerd omdat ze bang zijn dat hun 
kind(deren) er onder lijden.  
Mogelijk is dit ook wel zo maar realiseer je wel dat je 
je kind(deren) ook al dat mooie wat jezelf te 
geven hebt onthoud.   
 
Een nadeel is wel dat vermoedelijk de gehele procedure voor 
de omgangsregeling opnieuw moet worden opgestart. 
Desondanks het advies: doorgaan en niet opgeven 
voor dat er resultaat is.  
Het kind of je kinderen zullen je er later dankbaar voor zijn.  
 
Het bijkomende voordeel is dat er meer problemen met de 
omgangsregelingen openbaar worden, zodat we mogelijk 
uiteindelijk (voor ons nageslacht ?) de omgangsregeling in het 
wetboek van strafrecht krijgen.  
Zo hebben onze kinderen mogelijk weer een probleem minder.  
 
Verder blijken er veel donateurs te zijn die zelf graag 
controleren of de opgelegde alimentatie/onderhoudsbijdrage 
door de gemeente wel klopt.  
Uit eigen ervaring weet ik dat dit wel eens te wensen overlaat. 
Je kunt natuurlijk ook, als je ex in een andere gemeente 
woont, bij je eigen sociale dienst gaan informeren.  
Zij zitten er uiteindelijk ook niet voor niets.  
 
Om kwart voor elf is de informatieve en nuttige regioavond 
afgesloten. 
Gezien de reacties een geslaagde avond, die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 
 

Frank van Gerwen, 
regiovertegenwoordiger Brabant Oost. 

 

 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~  
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_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

Het Zwarte Schaap 
Onlangs is er een televisie-uitzending geweest met de titel 
“het zwarte schaap”. 
Opzet van dit programma is dat er een zogenaamd “zwart 
schaap” op de stoel zit die zijn mening mag uitdragen- of 
verdedigen ten opzichte van de zogenaamde “witte 
schapen”. 
 
In deze uitzending was Mr. Prinsen te gast als het zwarte 
schaap, en als witte schapen waren o.a. aanwezig een 
kinderrechter, onderzoekers, een bemiddelingsadvocaat en de 
directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. 
 
Het standpunt wat Mr. Prinsen in deze uitzending ‘diende te 
verdedigen’, was een van de punten die de Stichting ook in zijn 
doelstelling heeft opgenomen: het omgangsrecht moet in het 
strafrecht. 
Mr. Prinsen was in zijn stelling helder; op het moment dat het 
omgangsrecht in het strafrecht is opgenomen, gaat er een 
preventieve werking van uit. 
Wat ermee bedoeld wordt hoef ik u vast niet meer uit te 
leggen, u bent immers aangesloten bij de Stichting omdat u 
ook dit deel van onze doelstelling ondersteunt. 
 
Met verbazing heb ik de witte schapen mogen aanschouwen. 
Nog steeds draaien zij in hetzelfde ondoordringbare cirkeltje 
rond waarin zij wensen te blijven cirkelen. 
De term “in het belang van het kind” werd regelmatig weer 
gebruikt, waarbij je je af kon vragen of men niet beter gelijk 
had kunnen zeggen “de wil van de moeder”. 
Klap op de vuurpijl(samengevat): Er ontstaan vaak conflicten 
op het moment dat ouders uit elkaar gaan.  
Om te voorkomen dat kinderen de dupe hiervan worden valt  

 
toch vaak de keuze van de rechter om de rust te bewaren, en 
uiteindelijk in veel gevallen te kiezen om geen goede om-
gangsregeling vast te stellen.  
Grote vraag: de rust van wie? 
Wij weten het antwoord wel, de rust van (vaak) de moeder. 
Laat staan dat men er de moeite voor neemt om een om-
gangsregeling goed te laten verlopen.  
Zij menen ook te moeten stellen: ontstaat er niet juist een 
grotere onrust als het omgangsrecht in het strafrecht zit en die 
maatregelen moeten uitgevoerd worden? 
Dat is de vraag waar de instanties zich mee bezig houden en 
bang voor zijn. 
 
Mijn conclusie uit deze uitzending was in ieder geval dat de 
diverse instanties er niets van lijken te willen begrijpen. Zij 
blijven maar hameren op het feit dat zij de belangen van de 
kinderen op het oog hebben. 
 
Een der onderzoekers wist zelfs te melden dat er onderzoek 
was verricht naar de nadelige gevolgen voor kinderen op latere 
leeftijd die geen omgang meer met hun vader (in de meeste 
gevallen) hebben gehad. 
Stellig wist hij te melden dat uit de cijfers was gebleken dat er 
geen aantoonbare bewijzen waren voor nadelige gevolgen!! 
 
Ik kan de “witte schapen” uit deze uitzending echter maar 1 
advies geven: verricht eens beter onderzoek, en kom af en toe 
eens met beide benen terug op de grond, in de werkelijkheid 
van het leven. 
Een klein stukje werkelijkheid is al het verhaal van “de dwaze 
zoon” die naar aanleiding van deze uitzending een brief naar 
de Stichting heeft gestuurd. 
 

Annemarie Willemsen. 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._  
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“Dwaze” zoon  

Naar aanleiding van de tv uitzending van “Het zwarte 
schaap”, waarover wij u geïnformeerd hebben, heeft een 
zoon de behoefte gevoeld om de Stichting aan te schrijven 
met het volgende: 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ik zie vandaag bij de Vara een stukje over Dwaze  
Vaders. Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb het allemaal 
meegemaakt. 
Ook de zogenaamde “proef observatie" (zo heette het geloof 
ik) toen ik ongeveer 9 à 10 jaar oud was. 
De mensen die zich met dergelijke onderzoeken bezig houden 
verliezen elk gevoel van werkelijkheid. 
Zij deden net alsof mijn vader levensgevaarlijk was. Bovendien 
was het voor mij net zo vernederend als voor mijn vader, net 
alsof er iets met mij zou zijn.... 
 
Door de kinderrechter liepen spanningen tussen mijn ouders 
(en bij mij) alleen verder op, ik zou er meer baat bij hebben 
gehad als ik nooit te maken zou hebben gehad met de 
kinderrechter.  
Alles is bij mij kapot gegaan, ik ben zelfs bij mijn moeder 
weggelopen om naar mijn vader te gaan ect. ect. ect.  
Ik kon het altijd prima vinden met mijn vader het is een goede 
(zeer nette) vent, zeker weten!  
Ik denk zelf dat je, vooral als zoon, je je vader net zo hard 
nodig hebt, misschien wel harder! 
Gelukkig heb ik nog wel een omgangsregeling gekregen en 
kreeg ik kreeg mijn vader 1x per 2 weken te zien. 
 
Die 'onderzoekers' doen helemaal geen onderzoek, ik weet het 
nog goed; ik was 12 en ik wilde net zo vaak naar mijn vader 
als naar mijn moeder kunnen, en ik wilde zeker niet naar een 
internaat. 
Helaas heeft de kinderrechter nooit naar mij geluisterd, de 
mening van het kind telt totaal niet denk ik.........  
Nee, ik moest voor observatie naar een observatie internaat, 
waar ik 9 maanden heb gewoond..... Ik heb hierdoor echt het 
idee gekregen dat het allemaal aan mij lag, dat er iets mis was 
met mij….....Ik was immers degene die werd geobserveerd?  
 
Mijn VWO studie ging naar de maan, omdat die ….. 
kinderrechter mij na het eerste internaat in een justitie-
internaat had geplaatst. U wilt niet weten wat ik de man 
allemaal toegewenst heb…… 
 
Op het open (dus niet voor straf of zo) justitie-internaat heb ik 
tot mijn 18e jaar gewoond, ik ben letterlijk door de kinderrechter 
van school af gehaald en uit mijn gezin weggeplukt. 
Op een internaat krijg je in feite geen officiële opleiding, wel 
een hele goede, maar je hebt niet de mogelijkheid om examen 
te doen, al heb ik nog zo veel gestudeerd.... 
Ik kan goed met computers overweg, beheers uitstekend 
Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde en biologie, en dit alles op een hoog niveau. (Ik 
zou zo examen HBO kunnen doen) 
Maar door die kinderrechter heb ik mijn diploma niet….... 
Ik (ik ben nu 27 jaar) heb voor grote bedrijven in Nederland in 
de IT gewerkt, en dit alles dus zonder diploma’s. 
Ik heb inmiddels een eigen IT bedrijfje. 
 
Mijn ouders zijn gescheiden, maar zijn normale (zelfs hele 
nette) mensen. Ik heb nooit problemen met mijn ouders gehad! 

 
De schade die de kinderrechter bij mij heeft veroorzaakt valt 
niet in geld uit te drukken! 
Dagelijks nog heb ik last van de gevolgen…….. 
 
Ik kan u zeggen dat ik het met de zienswijze van de Stichting 
Dwaze Vaders tot op de letter eens ben, maar het zijn de 
kinderrechters die dwaas zijn... 
Ik wil u met deze brief een hart onder de riem steken, u heeft 
gelijk………helemaal! 
Ik hoop dat door mijn verhaal kinderrechters inzien, dat ze 
geen kind van een of beide ouders moeten scheiden.  
Ik denk (uit eigen ervaring) dat ouders verplicht moeten 
worden samen voor het kind te zorgen tot dat het 16 jaar is.  
Dit eventueel onder begeleiding en met goede afspraken (dat 
zou nodig kunnen zijn in sommige gevallen). 
Het geeft veel minder spanningen als beide ouders de zelfde 
rechten hebben via de wet. Dit is beter voor kinderen en hun 
ouders. 
  
Het kind zelf zou geheel buiten de gerechtelijke procedure 
moeten worden gehouden dit brengt namelijk een enorme 
spanning voor een kind teweeg, en het is ook niet meer nodig 
als ouders de zelfde rechten krijgen. 
 
De Staat zou moeten worden aangeklaagd voor deze absurde 
kindermishandeling, die blijkbaar velen treft, ik voel mij zeker 
slachtoffer van justitie en dat ben ik geworden toen ik nog kind 
was........ 
  
 Met vriendelijke groet, een “dwaze” zoon. 
  
Vanwege privacybescherming zijn herkenbare gegevens uit 
deze brief op verzoek weggelaten. De jongeman heeft toe-
stemming verleend om zijn brief te plaatsen in de Nieuwsbrief. 
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Een lotgenoot vertelt… 
 
Toen mijn ex-vrouw en ik in 1998 besloten uit elkaar te 
gaan, met in 1999 de definitieve scheiding, kon ik 
(gelukkig?) niet overzien wat dit allemaal teweeg zou 
brengen. 
 
We hadden op dat moment twee kinderen van 4 en 8 jaar. 
We spraken af om als vrienden uit elkaar te gaan omwille van 
de kinderen. Allebei vonden we dat de kinderen er niet (verder) 
onder mochten lijden. 
Als ouder (lees vader) wil je toch het beste voor je kind, ook in 
een situatie van een echtscheiding. 
 
In het begin verliep alles redelijk normaal zoals we hadden 
afgesproken. 
Net voor de echtscheiding hadden we een ander huis gekocht, 
en ik vond dat mijn ex-vrouw en de kinderen recht hadden op 
een veilige en goede leefomgeving. 
Ondanks de scheiding heb ik toch het hele huis opgeknapt om 
de kinderen een goede leefomgeving te geven. 
Ik kwam er zelfs nog regelmatig over de vloer en het leek 
eigenlijk zelfs alsof er niet veel veranderd was. 
 
Nadat alles was opgeknapt en verder was geregeld, kreeg ik 
de kinderen langzaamaan steeds minder te zien en te horen. 
Eerst dacht ik dat het een kwestie van gewenning was voor de 
kinderen, dus berustte ik erin.  
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Tot de zomer van 2001…… 
Mijn ex-vrouw (van origine Griekse), en de kinderen gingen op 
vakantie in Griekenland en op familiebezoek aldaar. 
Alles leek normaal toen ze vertrokken. 
Afgesproken was dat ik de kinderen regelmatig zou bellen…. 
Nou, mooi niet, ik kreeg ze niet aan de telefoon. 
“Alles zal wel goed komen als ze terug zijn”, dacht ik. 
Vanaf het moment dat ze terug waren ging alles in een 
stroomversnelling. 
 
Ik heb ruim drie maanden geen contact met mijn kinderen 
gehad (lees mogen hebben). 
Ze waren totaal beïnvloed door de moeder, en waren zelfs 
bang geworden voor mij. 
Dit was voor mij een ervaring die niet te omschrijven valt. 
Nog steeds worstel ik met de vraag hoe het mogelijk is dat een 
ouder zover gaat met kinderen en over de rug van de kinderen 
een doel probeert te bereiken. 
Natuurlijk had ik gehoord over dit soort verschijnselen…maar 
toch niet bij mij? We hadden immers afgesproken “vrienden” te 
blijven voor de kinderen? 
 
Een kort geding was het gevolg, de omgangsregeling moest 
worden hersteld. Dit kon toch niet misgaan? Ik had er toch 
recht op? 
Nou, de (vrouwelijke) rechter was een andere mening 
toegedaan. Natuurlijk mocht ik wel mijn kinderen zien, maar 
niet meer dan 7 uur in de 14 dagen. 
Mijn ex had inmiddels al te kennen gegeven terug te gaan naar 
Griekenland, met medeneming van de kinderen. 
Deze rechter vond dat eigenlijk helemaal niet gek. Ik had 
volgens haar moeten beseffen dat toen ik destijds met mijn ex-
vrouw trouwde, dat zij wellicht een terug zou kunnen gaan. 
En bovendien een omgangsregeling met de kinderen in 
Griekenland was toch ook mogelijk ?????!!!!!!! 
Ik stond erbij en ik keek ernaar……. 
 
Met stomheid geslagen, maar nog niet verloren, zo besloot 
ik… 
Maar hoe moest ik dit aanpakken? 
Het moest wel goed gebeuren, en via via kwam ik in contact 
met de Stichting. 
Vanaf het eerste gesprek had ik er een goed gevoel bij. 
Eindelijk mensen die mij begrepen en die zich konden inleven 
in mijn positie. 
De ene rechtszaak na de andere volgde. Mijn ex-vrouw wilde 
mij met alle geweld de kinderen ontnemen en ging daarin heel 
ver. De ene na de andere leugen werd de kinderen verteld. 
Gesteund door de Stichting en een, via de Stichting gead-
viseerde, advocaat vocht ik terug. 
Mijn kinderen moesten en zouden een normaal leven krijgen… 
 
Ik zag dat de kinderen hun moeder steeds minder gingen 
geloven. 
Ik had zelf ook een sterk wapen in handen: namelijk dat ik 
nooit over de perikelen sprak met de kinderen, en het zelfs kon 
opbrengen om toch positief over hun moeder te blijven praten. 
 
Opnieuw was er een rechtszaak in april van dit jaar. 
Het lukte mij de rechter, gelukkig een mannelijke, te overtuigen 
van het onrecht. 
Ik mocht de kinderen weer bij me hebben, 1 weekend in de 14 
dagen, en ik mocht ze doordeweeks zo vaak zien als de 
kinderen wilden. Alleen moest het initiatief van de kinderen 
uitgaan. 
Geen probleem! De kinderen wilden niets anders meer. Het tij 
was gekeerd, er was toch nog rechtvaardigheid. 

Helemaal toen twee weken na deze rechtszaak mijn oudste 
zoon van 12 (!!) het huis uit werd gezet omdat hij te kennen 
had gegeven niet mee te gaan naar Griekenland, maar bij zijn 
vader bleef. 
Hij koos voor zijn vader, weer gerechtigheid. 
Ook de jongste van 8 wilde bij mij zijn, en zo werd ik van de 
ene op de andere dag geconfronteerd met een gezinsleven. 
Sinds dat moment willen de kinderen geen contact meer met 
hun moeder en vertellen zij ook steeds meer en meer over wat 
er allemaal is gebeurd en gezegd door de moeder. 
 
Emotioneel en financieel is het allemaal een drama. 
Emotioneel is het me redelijk gelukt om er overheen te komen, 
mede door de hulp en bijstand van de Stichting. 
Financieel……..ach, elke cent die het mij gekost heeft en nog 
kost is goed besteed. 
Een bekend liedje zegt toch: “Niemand laat zijn eigen kind 
alleen.” 
 
Of toch wel? Mijn ex-vrouw gaat terug naar Griekenland, en 
naar het er zich nu naar uit laat zien zonder de kinderen. 
Ze zijn nu bij mij en leven weer.  
Nog deze maand de (hopelijk) laatste rechtszaak voor een 
gezagswijziging. 
 
Nog steeds is het ‘vader’ zijn veel moeilijker dan het ‘moeder 
zijn’. 
Ondanks alle maatschappelijke veranderingen zoals 
emancipatie etc., blijkt nog steeds dat het vaak theoretische 
veranderingen zijn, omdat de moeder nog steeds gezien wordt 
als de juiste persoon voor de kinderen. 
 
Ze kunnen heel ver gaan en het kost heel veel energie en 
moed om te blijven vechten voor een stukje rechtvaardigheid 
en erkenning. 
 

R. V., donateur Stichting Dwaze Vaders. 
(volledige gegevens bekend bij de Stichting) 

 

 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

Vervangende toestem-
ming tot erkenning 

  
Door omstandigheden was een van onze donateurs niet in 
de gelegenheid om bij de geboorte van zijn kind, deze te 
erkennen.  
Met de moeder werd afgesproken dit later alsnog te doen. 
Een jaar later kreeg moeder een nieuwe vlam en werd 
verdere omgang met het kind door moeder verboden, er 
was nu een nieuwe vader die het kind wel ging op-
voeden!? 
 
De gang naar de rechtbank was onvermijdelijk.  
Er werd om een omgangsregeling en vervangende toestem-
ming tot erkenning van het kind verzocht. 
De rechtbank gaf de vader die toestemming.  
Maar zoals verwacht ging moeder, inmiddels heftig onder-
steund door de stiefvader, in hoger beroep.  
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Het Hof vroeg om een onderzoek door de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
Tijdens dit onderzoek deelde de moeder de Raad mee haar 
huidige echtgenoot toestemming te hebben verleent tot 
erkenning van haar dochtertje, verder onderzoek had volgens  
haar geen enkel nut. 
Maar gelukkig voor onze donateur concludeerde de Raad 
geen enkele belemmering gevonden te hebben om de 
vervangende toestemming te verlenen.  
 
De Raad vermelde wel het verhaal van moeder in het rapport. 
Dat deed onze donateur bij het lezen van dat rapport uit zijn 
vel springen. 
De advocaat heeft vervolgens het Hof om de nietig verklaring 
gevraagd van deze erkenning door de stiefvader. 
Na dat ook de stiefvader door het Hof was gehoord, oordeelde 
het Hof deze erkenning niet rechtsgeldig en heeft de beschik-
king van de Rechtbank bekrachtigd. 
Hiep hiep hoera? 
 
Nee, nog niet, de moeder gaat in cassatie! 
Op 31 mei 2002 verwerpt de Hoge Raad het beroep van de 
moeder op grond van o.a.: 
"..moet worden aangenomen dat vanaf het moment waarop 
een verzoek tot het verlenen van deze vervangende 
toestemming bij de rechtbank is ingediend en totdat daarop 
definitief is beslist, de moeder aan een ander slechts 
voorwaardelijk toestemming tot erkenning kan verlenen".  
 
Hiep hiep hiep hoera! 
 Zo zal het kind uiteindelijk toch kunnen weten wie haar echte 
biologische vader is. 
  
Wie de gehele uitspraak wil lezen: www.hogeraad.nl 
LJN-nummer: AE0745 Zaaknr: R01/120HR, uitspraak 31-05-
2002. 
 

Bewerkt en ‘vrij’ vertaalt door een regiovertegenwoordiger. 
 

Oproep 

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat de 
telefoonmedewerkers vragen krijgen van meestal vrouwen 
(lees partners van Dwaze Vaders) met de behoefte om met 
elkaar eens van gedachten te wisselen. 
 
U moet hierbij denken aan het uitwisselen van ervaringen en 
het omgaan met problemen die men in het dagelijkse leven 
met het omgangsonrecht tegen komt. 
Dat wil niet zeggen dat het alleen om “partners van” gaat. 
We betrekken hier ook de moeders in die geen omgangsrecht 
met hun kinderen hebben. 
Kortom het gaat over vrouwelijke partners, moeders, en oma’s 
in het algemeen. 
 
De vraag van de Stichting aan u is dan ook of er belangstelling 
is voor dergelijke contacten met elkaar? 
 
Voelt u zich aangesproken? De Stichting is bereid om, bij 
voldoende belangstelling, een dergelijke avond te organiseren. 
Stuur een briefje met uw naam, telefoonnummer en 
woonplaats en geef aan dat u belangstelling heeft voor een 
“vrouwenavond” naar het Landelijke Postbusnummer te 
Bodegraven. 
 
 

Advocatenspreekuur 
 
Donateurs die bij de Stichting aangesloten zijn kunnen 
éénmalig gebruik maken van een gratis advocaten-
spreekuur. 
Dit spreekuur vindt 1 x per maand plaats in een van de 
kantoren in Den Haag en duurt ± 30 minuten. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om van dit spreekuur gebruik te 
maken. Het is voor de Stichting noodzakelijk gebleken om 
hierbij enkele striktere regels op te stellen. 
Om u aan te melden voor deelname aan een van de 
advocatenspreekuren volgt hieronder een korte beschrijving: 
 

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,  

adresgegevens en telefoonnummer en een korte 
beschrijving van het “probleem”. 

4. U hoort uiterlijk 1 dag van tevoren bij welk kantoor in 
Den Haag u wordt verwacht. 

  
Bent u een nieuwe donateur dan wordt van u verwacht dat u 
vóór deelname aan het spreekuur uw donatie aan de Stichting 
voor minimaal 1 jaar voldoet. (€  27,22) 
Staat u reeds ingeschreven dan is de Stichting genoodzaakt te 
controleren of u uw donaties heeft voldaan of u te vragen dit 
alsnog te doen. 
Deze regel is ingevoerd om betalende donateurs niet te 
duperen ten opzichte van niet betalende donateurs. 
 
Wat is er nieuw? 
 
De Stichting heeft, in samenspraak met de advocaten, 
besloten dat u ook voor meerdere keren in aanmerking komt 
om gebruik te maken van het spreekuur. 
Hier zijn echter wel kosten aan verbonden, te weten € 50,00 
per 45 minuten. 
Om van deze gelegenheid gebruik te maken kunt u denken 
aan het volgende: 
 

- U wilt advies of een second opinion terwijl u uw eigen 
advocaat in de arm houdt. 

- U behartigt zelf uw zaken en heeft alleen juridisch 
advies nodig. 

- Anders te weten…. 
 
Als u zou besluiten om samenwerking met een van de advoca-
ten voort te zetten dan worden automatisch de daarvoor gel-
dende afspraken en tarieven van toepassing. 
 
Een donateur/donatrice die zich voor de 1e keer zich 
aanmeldt heeft altijd voorrang op herhalingsaanmeldingen 
als blijkt dat het eerstvolgende spreekuur vol geboekt is.  
 
U kunt zich aanmelden bij een van onze medewerkers, zij zijn 
op de hoogte van de actuele planningsdata.  
Zij kunnen samen met u ook bepalen of u voor het spreekuur 
in aanmerking komt. 
 
Het is wenselijk om, bij opgave voor het spreekuur, bij uw 
adresgegevens ook uw e-mailadres door te geven. 
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De Stichting maakt hier alleen gebruik van om u een intake-
formulier toe te sturen en eventuele afspraken en tijden aan u 
door te geven. 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
De eerstvolgende spreekuren voor de Stichting Dwaze Vaders 
zijn gepland op: 

26 september 2002 
7 november 2002 
12 december 2002 

 
In de zomerperiode is het helaas niet haalbaar om spreekuren 
te organiseren. 
 

Annemarie Willemsen, spreekuurcoördinatrice. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

Oproep 

Hebt u te maken gehad met de Symfora groep? 
Wellicht kunt u dan iemand van dienst zijn…. 
 
Een van onze buitenlandse donateurs zoekt contact met 
mensen wiens kinderen te maken hebben met de 
incesttherapie van de Symfora groep, en dan met name de 
afdeling “de Meregaard” in Almere. 
 
Graag een bericht naar sdwv@wanadoo.nl of een briefje met 
uw gegevens naar de postbus in Bodegraven.  
Geef aan dat het om het onderwerp Symfora groep gaat. 
Wij zorgen voor doorzending. 
 

         

Klagen zinvol? 

 
In vele Nieuwsbrieven van de Stichting bent u opgeroepen 
tot klagen bij instanties die verzuimen hun taken goed te 
vervullen. Menigmaal hebt u zich wellicht afgevraagd of 
dat wel effect heeft. 
Het is vaak een lange weg en geeft veel werk waar je 
buiten de dagelijkse problemen met het omgangsrecht 
niet direct op zit te wachten. 
 
Toch heeft het nut, al is het alleen maar het wakker schudden 
van instanties en het wijzen op de ‘fouten’ die zij maken. 
Klachten moeten ook naar behoren afgehandeld worden, dat 
kost tijd, en men moet ervan doordrongen worden dat men 
door het voorkomen van klachten, simpel door goed uit te 
voeren van datgene wat van hen verwacht wordt, men zich 
bezig kan houden met datgene waarvoor de instanties bedoeld 
zijn. 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. 

Het blijft een feit: als niemand je vertelt dat je iets fout doet zul 
je altijd in dezelfde fout blijven vervallen? 
 
In het onderstaande uitgebreide verslag kunt u lezen hoe een 
klachtenprocedure is afgehandeld bij het Centraal Tuchtcol-
lege voor de Gezondheidszorg. 
Een donateur van de Stichting heeft dit rapport ter beschikking 
gesteld voor de Nieuwsbrief. 
De redactie heeft getracht dit begrijpelijk te vertalen naar haar 
donateurs. 
Vanwege privacy redenen zijn de namen van betrokkenen 
veranderd of worden zij aangesproken met hun titel. De 
dochter van de vader en moeder wordt in deze zaak “Petra” 
genoemd. 
 
Algemeen: 
Een vader heeft tegen een huisarts bij het Medisch 
Tuchtcollege een klacht ingediend.  
In eerste instantie is deze klacht afgewezen. Tegen deze 
uitspraak heeft de vader tijdig hoger beroep aangetekend en 
de huisarts heeft een verweerschrift ingediend. 
In het klaagschrift, het beroepsschrift en de overige stukken 
die de vader heeft ingediend wordt deze zaak, door de 
onderlinge samenhang, gezamenlijk behandeld. 
 
Voorgeschiedenis: 
De huisarts heeft een schriftelijke verklaring afgegeven waarin 
hij, ongegrond en onjuist, mededelingen heeft gedaan over de 
gezondheidstoestand van de moeder en de oma van Petra 
(van moeders kant) 
Op grond van deze verklaring is de gerechtelijke procedure 
over de omgangsregeling beïnvloed.  
Het gevolg van de (onjuiste) verklaring was dat de Raad voor 
de Kinderbescherming geen onderzoek heeft ingesteld naar de 
moeder en oma van Petra. 
De vader vindt dat hij door de verklaring van de huisarts 
ernstig is benadeeld en dat ook het welzijn van dochter Petra 
in gevaar is gebracht. 
Volgens vader komt daar nog bij dat het niet gepast is dat een 
huisarts informatie verstrekt/een verklaring aflegt over een ex-
patiënte van de huisarts. 
 
1e Uitspraak: 
Het Regionaal Tuchtcollege oordeelde: 
“De vader heeft geen rechtstreeks belang om de afgegeven 
verklaring van de huisarts aan te vechten. De vader heeft geen  
naaste betrekking tot de in de verklaring genoemde moeder en   
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oma van Petra. 
Verder is de vader niet gerechtigd een klacht in te dienen op 
grond van artikel 65 lid 1 van de Wet Beroepen Individuele 
Gezondheidszorg (BIG). 
Omdat het Regionaal Tuchtcollege deze zaak niet ontvankelijk 
heeft verklaard is hoger beroep aangetekend. 
Hierbij is men uitgegaan van de volgende feiten en 
omstandigheden: 

- De vader heeft een relatie gehad met de moeder, en 
gedurende deze relatie is dochter Petra geboren in 
1999. 

- Begin 2000 is de relatie tussen de vader en de 
moeder verbroken. 

- In april 2000 heeft de vader, d.m.v. een kort geding, 
getracht een omgangsregeling te verkrijgen met zijn 
dochter Petra. Tijdens dit kort geding heeft de moeder 
de bewuste handgeschreven verklaring van de 
huisarts overlegd. 

 
Samengevat vertelt deze verklaring: “ik ken de moeder al jaren 
als mijn patiënte. 
Deze vrouw is geestelijk en lichamelijk gezond, in staat om 
kinderen te krijgen en op te voeden. Deze vrouw kan zelfstan-
dig beslissingen nemen, ook waar het gaat om beslissingen in 
het belang van de kinderen.  
Deze vrouw heeft geen verslavingen.” 
 
Ontvankelijk verklaard: 
Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat de klacht van de vader 
dus wel ontvankelijk wordt verklaard, in tegenstelling tot het 
Regionaal Tuchtcollege. 
Redenen die het college aanvoerde om de klacht wel 
ontvankelijk te verklaren: 

- De verklaring van de huisarts had kennelijk tot doel 
ten gunste te zijn van de moeder in de aangespannen 
civiele procedure om daarin als bewijs te dienen in 
haar ‘geschiktheid’ als opvoedster en verzorgster van 
Petra. 

- De vader maakt zich ernstige zorgen over de 
gezondheid van Petra, vader kan dit duidelijk maken 
met gegevens en verklaringen. 

- De vader heeft rechtstreeks belang bij een 
omgangsregeling met Petra. Dit belang is mogelijk 
geschaad door de afgegeven verklaring van de 
huisarts. 

De beslissing van het Regionale Tuchtcollege wordt nietig 
verklaard, en het Centrale Tuchtcollege zal de zaak verder 
afhandelen. 
 
Beoordeling van het hoger beroep: 
De gewraakte verklaring van de huisarts wordt beschouwd als 
‘geneeskundige verklaring’: de huisarts verklaart immers dat hij 
de moeder kent als “huisartspatiënte.”  
De vader bestrijd deze verklaring omdat de moeder geruime 
tijd in het buitenland verbleef en zij, na terugkomst in 
Nederland, de huisarts niet meer als behandelend arts heeft 
gehad. 
De vader stelt dus dat er géén sprake is van een recente 
relatie arts/patiënte tussen de arts en de moeder. 
Verder heeft de huisarts ook verklaard geen recente gegevens 
van de moeder in zijn bezit te hebben. 
De huisarts dacht dat hij niet in strijd met de regels handelde 
door de verklaring af te geven, mede omdat de moeder zelf om 
deze verklaring had gevraagd. 
 
Het Centraal College vindt dat het standpunt van de huisarts  
onjuist is om de volgende redenen: 

- Het afgeven van deze verklaring is in strijd met de 
richtlijnen voor het verstrekken van medische 
gegevens van de KNMG (Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst). 

- Een verklaring die aan “derden” toegekomen wordt 
dient deskundig, onafhankelijk en objectief te worden 
opgesteld. 

Aan deze voorwaarden voor het afgeven van de verklaring is 
op geen enkele manier voldaan. 
De verklaring is klaarblijkelijk verstrekt om de moeder ‘in een 
goed daglicht’ te plaatsen in verband met de civiele procedure 
die liep om de omgangsregeling met Petra vast te stellen. 
Omdat er sprake is ven een ex-huisarts die de verklaring heeft 
afgegeven, is er geen sprake van een objectief oordeel, zeker 
niet omdat de huisarts niet beschikt over recente gegevens. 
De huisarts had het afgeven van een dergelijke verklaring 
moeten weigeren, ongeacht het wel/niet juist zijn van een 
dergelijke verklaring. 
Het Centraal College vindt het betreurenswaardig dat de arts 
niet heeft laten blijken enig inzicht te hebben gekregen in deze 
zaak. 
 
Het Centraal College meent dat de handelswijze van de huis-
arts tuchtrechtelijk verwijtbaar is, zeker omdat hij de al jaren 
bekende KNMG-richtlijnen en de constante jurisprudentie van 
het Centraal College op dit gebied niet in acht heeft genomen. 
De verklaring van de huisarts heeft de belangen van de vader 
en Petra bij een eerlijk proces geschaad. 
Het Centraal College vindt in het bovenstaande aanleiding de 
arts de maatregel van een waarschuwing op te leggen. 
Het Centraal College heeft het volgende besloten: 
 
Beslissing: 

- De uitspraak door het Regionaal College  wordt 
vernietigd. 

- De huisarts krijgt een waarschuwingsmaatregel 
opgelegd. 

- Deze beslissing zal, op grond van artikel 71 Wet BIG, 
kenbaar worden gemaakt in de Nederlandse 
Staatscourant.  Daarbij worden het Tijdschrift voor de 
Gezondheidszorg en het Medisch Contact verzocht 
deze maatregel te plaatsen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Noot van de redactie: 
Uit deze zaak blijkt dat klagen dus wel degelijk nut heeft, 
ongeacht het soort instantie of persoon waar het om gaat. 
Immers, was deze huisarts nooit op zijn fout gewezen, dan had 
hij diezelfde fout in weer andere omstandigheden kunnen 
maken. 
Nu is de huisarts er op een vervelende manier wijzer van 
geworden, met grote gevolgen voor zijn beroepsuitoefening. 
Als men in de toekomst deze arts met een dergelijk verzoek 
benaderd zal hij zich waarschijnlijk bedenkelijk achter de oren 
krabbelen. 
Bovendien is de huisarts nu geen tijd meer kwijt aan het te 
woord staan van (ex) patiënten en het schrijven van 
verklaringen, zodat hij zijn tijd kan besteden aan patiënten die 
hem daadwerkelijk nodig hebben. 
 Wellicht opent het voor de vader van Petra en Petra zelf 
nieuwe vooruitzichten op een eerlijke kans in het 
omgangsrecht.  
Feit blijft wel dat er een hoop ellende en kostbare tijd bespaard 
had kunnen worden als de huisarts had gedaan wat hij moest 
doen, namelijk: nooit een verklaring afgeven. 
 
De moraal? Klagen is zinvol!!!!!!!!!! 
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Trema berekening 

 
Trema berekeningen worden in Nederland gehanteerd door rechters, advocaten en gemeenten om te bepalen hoe hoog de 
bijdrage is voor onderhoud van het kind of de kinderen. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk sociaal minimum wat je over mag houden, vermeerdert met een aantal extra kosten zoals 
vaste lasten, hypotheek, pensioen etc.. 
Het te betalen bedrag is aan een maximum gebonden.  
Deze berekening wordt meestal maar om de drie jaar opnieuw uitgevoerd om het nieuwe bedrag vast te stellen.  
Tussentijds kan wel de wettelijke indexering worden toegepast.  
 
Mocht onverhoopt het inkomen negatief wijzigen, door bijvoorbeeld de WW, ziekte uitkering etc.,  dan dient men meteen opschorting 
ofwel aanpassing van de bijdrage aan te vragen.  
Ingeval de tegenpartij een inkomen heeft kan het bedrag minder worden, aangezien er dan een evenredigheid basis als uitgangspunt 
gaat tellen.  
Het loont in dat geval altijd de moeite om te proberen buiten de rechter om tot een overeenstemming te komen.  
Leg dit wel schriftelijk vast.  
 
Alle medewerkers van de telefoondienst zijn het bezit van een zogenaamde trema-berekening. 
Het is een bestand wat opgemaakt is in een Office Excel bestand en rekent automatisch de vastgestelde bedragen uit na invoering van 
uw eigen gegevens. 
Wilt u met deze berekeningen aan de slag neemt u dan contact op met een van onze medewerkers, zij helpen u graag op weg. 
 

Frank van Gerwen, regio Oost Brabant. 

 
 
 


