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Doelstelling 
 
OMGANGS(ON)RECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door 
(echt)scheiding, worden kinderen in een situatie 
geplaatst waar ze niet voor hebben gekozen.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook 
na de scheiding, omgang met je kinderen blijft 
hebben.  
 
Het omgangsrecht is vastgelegd in artikel 377 Boel 1 
van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit artikel valt onder het zogenaamde Civiele Recht, 
waarbij men meestal uitgaat van de redelijkheid en 
billijkheid. 
 
Te vaak komt het echter voor dat één van de ouders 
geen contact meer kan hebben met zijn of haar 
kinderen, omdat, als er een omgangsregeling 
vastgesteld moet worden, er op allerlei manieren 
tegenwerking wordt ondervonden. 
Dit kan zijn door de verzorgende ouder maar ook door 
advocaten, raden voor de Kinderbescherming, 
gezinsvoogdij-instellingen en andere organisaties. 
 
Het gevolg van het niet vaststellen of nakomen van een 
omgangsregeling is, dat de niet verzorgende ouder de 
kinderen zeer lange tijd, zoniet voorgoed, kwijt kan 
raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het 
kind zijn dan niet te overzien. 
 
Ieder kind heeft recht op omgang, bescherming en 
verzorging van beide ouders. 
Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen kind en ouder bestaat een onvervangbare band 
die niet verandert na een (echt)scheiding. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
DE STICHTING DWAZE VADERS 
 
De Stichting “Dwaze Vaders” is opgericht op 21 
september 1989 met als doel: 
 
Het waarborgen van het contact met beide ouders 
voor kinderen na (echt)scheiding. 
 
Hoe willen we dit bereiken? 
Nadat we op 1 januari 1998 een van onze eerste 
doelstellingen verwezenlijkt zagen, namelijk dat beide 
ouders ouder blijven (beide ouders behouden het 
ouderlijk gezag), bleken de problemen met de omgang 
niet van de baan. 
 
Nog steeds kan de ouder, die de dagelijkse verzorging 
heeft, het kind bijna straffeloos weghouden bij de andere 
(niet verzorgende) ouder. 
 
Er zijn sancties mogelijk (geldboete en gevangenisstraf),  

 
maar deze worden in de praktijk slechts zelden 
uitgesproken. 
 
Door het niet nakomen van de omgang strafbaar te 
stellen, d.w.z.: het omgangsrecht in het Strafrecht 
onder te brengen, verwachten wij, vanwege de 
preventieve werking die er van uitgaat, dat alle kinderen 
beide ouders kunnen blijven zien. 
En wanneer de verzorgende ouder halsstarrig de 
omgang blijft frustreren, bestaat er in het Strafrecht 
vervolgens de mogelijkheid tot de volgende sancties: 
Taakstraf, geldboete en hechtenis. 
 
Omdat voor een geldboete de verzorgende ouder een 
zeker inkomen dient te hebben en daardoor niet voor 
een ieder van toepassing is, en hechtenis niet goed is 
voor een kind, is binnen het Strafrecht de taakstraf een 
heel goed preventief middel om de niet meewerkende 
ouder te corrigeren. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
WAT DOET DE STICHTING DWAZE VADERS? 
 
- Een aantal avonden per week is de Stichting direct 

telefonisch bereikbaar om uw vragen te 
beantwoorden. 

- 1 maal per kwartaal het uitgeven van de 
Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief worden actuele 
onderwerpen beschreven die met het omgangs-
(on)recht te maken hebben. 

- Het organiseren van avondspreekuren voor 
donateurs bij advocaten. 

- Het organiseren van regio-avonden door heel het 
land waarbij informatie wordt verstrekt en lotgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten. 

- Het organiseren van een jaarlijks terugkerende 
Landelijke Dag waarbij sprekers worden 
uitgenodigd. 

- Contact houden met de politiek via een werkgroep. 
In de politiek worden immers de beslissingen 
genomen over het Omgangsrecht. 

- Helpen bij het schrijven van klachtenbrieven tegen 
instanties. 

- Informatieverstrekking via Internet. 
- En…..uiteraard u moed geven, u staat volstrekt niet 

alleen 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 

E-mail:  sdwv@worldonline.nl 
Internet:  www.dwazevaders.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 € 13,62 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  
Bestuurslid: Leo (L.C.J.) Bevaart  
Bestuurslid: Perry (P.) Stuart 
Bestuurslid: vacant 
 
Redactie: 
Hoofdredactie    Frank van Haaren 

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  015-2573584 
Dinsdag 0596-622858 
Woensdag  
Donderdag 0228-312919 
 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

 

 

Inhoud 
 

Doelstelling                    2 

Colofon       3 

Inhoud         3 

Van de Bestuurstafel     4 

Het (proef)proces      4 

Berichten uit de regio     5 

De (aan)klacht: de RvK                       6 

Verhaal van een donateur     7 

Handige Internet Tips               8 

Oproepen / Gezocht                     8 

Het AKJ                     9 

 Algemeen maatschappelijk werk Kwadraad   10 

 Het huis doormidden???                    10 

 Het huis doormidden???    Vervolg    11 

 Basis principes alimentaties               12 

Het (H)relaas 3                         12                        

 Heleen Crul, Utrechts Nieuwsblad                 13 

Stichting de Ombudsman                     13 

FAQ’s                                                             14  

Het advocaten spreekuur                                15        

 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

4  

Van de Bestuurstafel 
 
Het gaat helaas goed met de Stichting. Sinds begin van het 
jaar hebben zich per week 4 a 5 nieuwe donateurs aangemeld. 
 
De regio avonden die nu regelmatig worden gehouden zijn 
redelijk tot zeer goed bezocht. Er vinden goede discussies 
plaats.  
Op de laatste regioavond in Delft vroeg men zich af waarom 
iedereen zo “mat” is. Waarom kunnen we niet met 1000 of 
2000 mensen naar het Binnenhof? 
De eerste paar jaar hebben we een demonstratie op het 
Binnenhof gehouden waar elke keer de 50 zelfde mensen 
kwamen. Ook toen hebben we ons afgevraagd waarom komen 
er niet meer? We hebben er alles aan gedaan maar het lukte 
niet en hebben toen besloten om met de jaarlijkse 
demonstratie te stoppen. 
Oproepen in onze Nieuwsbrief om de Tweede Kamerleden 
emails te sturen is ook niet gelukt. 
 
Er wordt zo wie zo nauwelijks gereageerd op oproepen in de 
Nieuwsbrief. Hoe komt dat nu?? 
Wij denken dat men de fut niet heeft om verder te “strijden”. 
 
En toch zullen we er met z’n allen tegenaan moeten. We zullen 
met z’n allen politiek Den Haag ervan moeten overtuigen dat 
het zo niet langer kan. 
 
Politiek Den Haag, sinds kort hebben we weer een regering en 
zitten alle poppetjes op hun plaats.  
Helaas zit Donner weer op Justitie.  
In mei hebben we alle politieke partijen een uitnodiging 
gestuurd voor de Landelijke dag op 23 november a.s. Alleen 
VVD, CDA en SP hebben bericht gegeven, dee eerste 2 
weliswaar negatief, de SP weet het nog niet. Van de andere 
partijen niets gehoord. 
Voor ons een teken dat men het omgangsrecht nog steeds niet 
serieus neemt. Voor de schijn komt men in oktober weer met 
voorstellen om het zogenaamd beter te regelen maar neemt u 
van ons aan, het is oude wijn in nieuwe zakken. 
 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we opnieuw proberen u in 
beweging te krijgen. Gaat u b.v. eens mee naar de debatten in 
de Tweede Kamer of woon eens een vergadering bij van de 
vaste kamercommissie van Justitie. Wij zullen u berichten 
wanneer deze plaats vinden, uiteraard ook op internet. 
 
Denkt u er in de vakantie eens over na.  
Wij wensen u een prettige vakantie periode. 
 
Het bestuur. 
  
  
  

                        
  
  
   
  
  

Regiovertegenwoordigers 
 
Door het gehele land zijn vertegenwoordigers van de Stichting 
actief om u als donateur bij te staan.  
De regio vertegenwoordigers zijn: 
 
Regio Groningen:   Klaas en Janny Ebels      
 
Regio Flevoland:  Fred de Munck 
 
Regio Noord Holland:  Mart Barsingerhorn 
 
Regio Zuid Holland West: Sjaak Pagie 
 
Regio Oost Brabant:  Frank van Gerwen 
 
Regio Limburg:   André en Trees Cox 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De regio-avonden 
 
 
De volgende regioavond is reeds gepland: 
 
 
Donderdag 18 september 2003 
Cultuurcentrum De Hofnar   
De Hofnar 10 
5554 DA Valkenswaard 
Telefoon 040 2074010 
 
De data voor de andere regio’s staan op het moment van 
schrijven nog niet vast. 
 

                                       
 
                                          

Landelijke dag 
 
Natuurlijk organiseren wij ook dit jaar weer een 
landelijke dag. Dit jaar wordt deze dag gehouden 
op zondag 23 november. 
 Op dit moment zijn we druk bezig met de 
organisatie hiervan. In de volgende Nieuwsbrief 
zullen wij hierover meer informeren.                                   
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Regio Brabant 20-03-2003 
 
 
De regioavond voor oost brabant is zeer matig bezocht. 
Desondanks waren er donateurs van zeer ver gekomen om 
toch wat contacten en informatie te krijgen of te verschaffen. 
Na een korte introductie hebben we de aanwezigen hun 
verhaal laten vertellen en zodoende kwamen bij de diverse 
personen de problemen boven water. Groot voordeel was de 
aanwezigheid van een advocaat die accuraat op de problemen 
kom wijzen en de nodige adviezen kon geven. Uit de 
gesprekken bleek weer eens duidelijk dat met sommige regels 
"de kachel aangemaakt wordt", al dan niet veroorzaakt door 
onwetendheid of berusting. Ook het steeds terugkerend 
probleem van de kosten (wij moeten betalen terwijl de 
tegenpartij een gratis advocaat krijgt: ex; gemeente etc).  
Al met al denk ik dat het toch een nuttige avond is geweest en 
hoop bij de volgende regioavond meer bezoekers te mogen 
verwelkomen 
 
F. v. Gerwen regio oost brabant 
 
 
 

Regio Maastricht 15-04-2003 
 
Maastricht was deze keer de locatie voor de regio bijeenkomst 
van de stichting. Na wat aanloop probleempjes van technische 
aard, kon iedereen voorgesteld worden aan de donateurs en 
geïnteresseerden. De opkomst was trouwens beduidend beter 
dan in voorgaande sessies. 
 Mw. M. Meyers, medewerkster van de raad voor 
kinderbescherming, en Walter de Nie, begeleider in het BOR 
project, gaven een presentatie en uitleg, aan de hand van een 
video opname die enige jaren geleden was uitgezonden, over 
het BOR project. Walter gaf  m.b.v. de video een uitleg over 
het wel en wee van een begeleider in het BOR wat deze zoal 
meemaakt en de regels waar hij zich strikt een te houden 
heeft, ook om niet zelf overal in mee te moeten gaan, ook voor 
de beide ouder schept dit duidelijkheid. Mw. Meyers gaf aan 
de hand van scheets een presentatie. Hierin was het succes 
van BOR niet helemaal duidelijk, maar er werden wel steeds 
meer ouders toegelaten die voor de regeling in aanmerking 
kwamen, er werd door Mw. Meyers ook aangegeven dat BOR 
uiterlijk maar zes maanden kan worden gegeven. Het is dan 
jammer dat er na zes maanden een gat is wat niet of 
nauwelijks wordt overbrugd. Er waren donateurs die van BOR 
gebruik hadden gemaakt maar die een begeleiding misten om 
toch voor de kinderen tot elkaar te komen, om het strijdbijl te 
kunnen neerleggen. Vele haakten af na zes maanden en 
gingen noodgedwongen op de oude voet verder om contact te 
kunnen blijven houden. 
Ik moet eerlijk bekennen dat op alle vragen van de 
aanwezigen door Mw. Meyers en Walter de Nie eerlijk en 
direct werd geantwoord zonder het gevoel te hebben dat er 
iets verzwegen werd. Het enige wat ik dan jammer vindt,  is 
dat er in het district Maastricht niet iedereen op de hoogte is 
van dit soort projecten. Er waren aanwezigen die voor het 
eerst van BOR hoorden. 
Mr. Prinsen las een verhaal voor over “hoe het moet zijn met 
het recht”,dit had een enorme impact op de aanwezige 
donateurs en geïnteresseerden. De emoties en de onmacht 
die dit opriep, gaf een actieve discussie over het wel en wee 
van iedereen die er mee te maken had of nog heeft. Iedereen 
kwam tot de conclusie dat het recht scheef staat en er mensen 

zijn die het recht willen buigen in de goede richting, maar met 
handen en voeten worden gebonden om  vooral maar de oude 
wetten te respecteren en de “sublieme” acties van de eenling 
te laten voor wat deze waard zijn. We weten hoe het moet en 
moet zijn, maar de beterweters verkeren nog steeds in de 
veronderstelling dat ze het beter weten dat wij. Lees de 
kranten maar over b.v. de ontmoetingshuizen waar je je eigen 
kind voor een uurtje mag zien onder strikte regels. Leuk voor 
jou en je kleine. 
De stichting heeft nog veel werk de komende decennia. 
 
 
Groetjes Trees en Dré uit Limburg. 
 
 
 
 

Regioavond Delft, 16 juni 2003 

 
Voor de tweede keer dit jaar een goed bezochte avond in 
Delft. 
Naast een aantal bekende gezichten veel nieuwe donateurs. 
Er was geen vast thema maar open discussies. Opvallend was 
toch dat men zich nog altijd laat “inpakken” door instanties 
zoals Fora waar men tot onderzoeken wordt gedwongen die 
ronduit vernederend zijn. Een vader moest een IQ test en een 
persoonlijkheids test ondergaan. Dit alles met de dreiging 
“meewerken want anders ……” 
 
Een ieder was van mening dat bemiddeling al dan niet 
verplicht geen oplossing zal zijn. Omgang op dezelfde manier 
handhaven als onttrekking aan het gezag, daar kon iedereen 
zich in vinden. Ook de nieuwe wetsvoorstellen van Mevr. De 
Pater van het CDA om ouders te dwingen voor het uit elkaar 
gaan een zorgplan op te stellen zal naar verwachting geen 
bijdrage leveren aan het tot stand komen van een 
omgangsregeling. 
 
De juridische vragen werden door Mr. Prinsen beantwoord en 
zijn bijdrage aan de discussies werden als zeer waardevol 
ervaren. 
 
Sjaak Pagie, Delft 
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De (aan)klacht (2) : de raad voor 
de kinderbescherming 
 
Deze keer wil ik de klacht tegen de raad voor de 
kinderbescherming met u doornemen. Veel mensen krijgen bij 
een (echt)scheiding met hen te maken. Dit kan al zijn bij het 
uitspreken van de voorlopige voorzieningen, maar ook later in 
het (echt)scheidingsproces.( tot jaren later) 
 
Zoals velen van u weten zal bij een (echt)scheiding een 
kinderbescherming pas actief worden als een rechter daartoe 
opdracht geeft.(dus om advies vraagt) 
Nadat de raad een opdracht van de rechter heeft ontvangen 
worden beide ouders onafhankelijk van elkaar uitgenodigd op 
het kantoor van de raad voor een gesprek met een 
raadsmedewerker. De periode tussen rechtszitting en eerste 
gesprek bij de raad voor de kinderbescherming verschilt per 
gebied in Nederland. Hou er rekening mee dat dit zelfs 
maanden kan duren. Blijf daarom ook zelf actief door af en toe 
te bellen of hou uw advocaat actief hierin. Probeer op een 
rechtszitting al duidelijk te krijgen dat deze periode niet al te 
lang mag duren daar dit de belangen van uw kinderen kan 
schaden. 
 
De ouders worden onafhankelijk van elkaar uitgenodigd. Men 
heeft de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon mee te 
nemen tijdens deze gesprekken. Ook kunt u vragen om de 
gesprekken te mogen opnemen op een recorder zodat u later 
eventueel ook zelf een verslag kunt maken. Het aantal 
gesprekken met een raadsmedewerker verschilt van geval tot 
geval, meestal is dit 3-5 gesprekken per ouder.  
 
Aan de hand van de gesprekken wordt er als eerste een 
conceptrapport gemaakt door de raadsmedewerker. U krijgt 
het conceptrapport thuisgestuurd en u kunt vervolgens uw 
commentaar hierop geven (schriftelijk). Meestal wordt u dan in 
een gesprek uitgenodigd om uw commentaar toe te lichten 
maar dit gebeurd niet altijd. Uw commentaar en dat van de 
andere ouder wordt toegevoegd aan het conceptrapport ( aan 
het eind ) waardoor het definitieve rapport ontstaat. Dit 
definitieve rapport wordt ondertekend door de 
raadsonderzoeker en praktijkbegeleider en vervolgens naar de 
rechtbank gestuurd. 
 
De praktijk leert nog regelmatig dat de raad zodanig lang 
wacht met het uitgeven het conceptrapport  dat de ouders een 
zeer kleine periode( bijvoorbeeld 3-5 dagen) hebben om hierop 
te reageren. Want de rechtszitting staat namelijk al vast en het 
definitieve rapport moet nog gemaakt en opgestuurd worden 
naar de rechtbank. U kunt hierop reageren door bijvoorbeeld te 
schrijven, faxen, emailen of evt. bellen naar de raad voor de 
kinderbescherming en mededelen dat u een aantal dagen 
langer nodig heeft om een reactie te geven op het 
conceptrapport.  
 
Samengevat is de weg die men bewandelt : rechtszitting -
>opdracht RvK-> gesprekken -> concept rapport -> 
commentaar -> definitief rapport -> rechtszitting 
 
Waarom een klacht indienen? 
Als eerste natuurlijk voor uzelf. U bent het niet eens met de 
inhoud van het rapport. Zoals u weet van de vorige keer kunt u 
niet klagen tegen de conclusie zelf ( = bezwaar) maar wel 
tegen de manier waarop de conclusie tot stand is gekomen. 
Ten tweede kunt u hiermee anderen  helpen. 

 Door uw stem te laten horen geeft u aan dat het systeem en 
de methoden waarmee worden gewerkt niet deugen. 
Bovendien moeten klachten  netjes afgehandeld worden door 
een directeur of klachtencommissie die hiervoor veel tijd 
moeten vrijmaken waardoor er minder tijd is voor andere 
zaken. Tevens kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat het niet 
in de koude kleren van een raadsonderzoeker of 
praktijkbegeleider gaat zitten als zij/hij iedere keer zich maar 
weer  moet verantwoorden omdat er klachten tegen hen lopen. 
Alle  klachten worden uiteindelijk geregistreerd en 
gerapporteerd naar de beleidsmakers, naar de politiek, zodat 
ook zij op de hoogte worden gebracht van alle misstanden. 
 
Wanneer een klacht indienen? 
Klachten kunnen het beste worden ingediend tegen een 
conceptrapport. Hierin wordt namelijk voor het eerst duidelijk 
hoe een raadsmedewerker heeft gehandeld. 
Bovendien is dit vaak ruim voor de rechtszitting waarbij 
uiteindelijk de beslissingen worden genomen. 
Er is een uitspraak van de Nationale Ombudsman geweest  
( 17-12-1998, zie klachten www.nationaleombudsman.nl ) 
waarin is aangenomen dat een klacht eerst door de raad voor 
de kinderbescherming moet worden afgehandeld alvorens er 
een advies aan de rechter mag worden gegeven. Dit betekent 
dus dat een raad voor de kinderbescherming eerst een klacht 
moet afhandelen alvorens er een rechtszitting kan komen. 
 
Hoe een klacht indienen? 
Als u het conceptrapport ontvangen heeft kunt u een kort 
briefje sturen of faxen aan de directeur van het ressort waar de 
vestiging onder valt met de mededeling dat u een klacht aan 
het voorbereiden bent. U kunt bijvoorbeeld een datum 
vermelden wanneer u de klacht zult sturen. Dit met name voor 
de gevallen waarin men uw reactie op het conceptrapport 
binnen 3-4 werkdagen vraagt, maar u kunt natuurlijk altijd een 
datum weergeven. Wees met een datum wel reëel, dus 
bijvoorbeeld hooguit 2-3 werkdagen later dan de raad heeft 
aangegeven, en niet bijvoorbeeld zeven dagen later. 
 
U dient uw klachten op schrift stellen ( dit kunnen er gerust 10 
of meer zijn als u dit wilt) en dit sturen naar de directeur van de 
RvK vestiging. U kunt uw klachten zelf formuleren aan de hand 
van het concept rapport. Handig hierbij is om ook de richtlijnen 
van de raad voor de kinderbescherming bij de hand te hebben, 
het zogenaamde NORMEN 2000 rapport. Dit is te vinden op 
www.kinderbescherming.nl 
Dit rapport bevat ongeveer 120 bladzijden en is een soort 
huisreglement van de Raad voor de Kinderbescherming. 
U kunt ook hulp krijgen bij het formuleren van uw klachten van 
het AKJ of BKJ. Hier zitten mensen die ruim de tijd  nemen om 
uw rapport met u door te nemen en de klachten te formuleren. 
Ook kunnen zij u bijstaan als u bij de directeur van de raad 
moet verschijnen of voor een klachtencommissie. En aan dit 
alles zijn weinig of geen kosten gebonden. 
U kunt een artikel van het AKJ/BKJ verderop in deze 
Nieuwsbrief vinden. 
U kunt ook bij de Stichting Dwaze Vaders zelf om advies 
vragen om u te helpen met een klacht. 
 
Wat gebeurd er als er een klacht is ingediend? 
U klacht wordt ontvangen door de directeur. U krijgt een 
ontvangstbevestiging. De kans is groot dat u eerst wordt 
uitgenodigd door de praktijkleid(st)er om te komen praten over 
het rapport en uw klachten. Het gesprek zal dan met de 
raadonderzoek(st)er en de praktijkbegeleid(st)er plaatsvinden. 
Doel van de dit gesprek is om tot een oplossing te komen ( 
lees: afziet van uw klachten). U wilt dit natuurlijk ook maar dan  
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moet natuurlijk wel het rapport herschreven worden. Als men 
dit niet wilt, en dit kunt u van te voren vragen voordat u op de 
uitnodiging ingaat, dat heeft verder praten of überhaupt een 
gesprek aangaan helemaal geen zin. U moet dus zelf 
inschatten of een gesprek met een praktijkbegeleid(st)er en 
raad onderzoek(st)er wel zin heeft. 
 
Als de klacht blijft bestaan, krijgt u vervolgens een uitnodiging 
van de directeur van de vestiging van de raad. U mag bij dit 
gesprek iemand meenemen. De klachten worden 
doorgenomen en besproken en vervolgens krijgt u na enkele 
weken bericht van de directeur welke klachten gegrond of 
ongegrond zijn verklaard. Indien een klacht gegrond wordt 
verklaard wordt er ook vermeld welke acties er zullen worden 
ondernomen. Bij ongegrond verklaring van een klacht wordt er 
verder geen actie meer ondernomen. 
 
Bent u het niet eens met de uitspraak van de directeur over uw 
klachten dan kunt u vervolgens gaan naar een van de  
klachtencommissies van de raad voor de kinderbescherming. 
Hiervan zijn er maar een aantal in heel Nederland en 
afhankelijk bij welke raad voor de kinderbescherming u bekend 
bent zult u naar een van deze verwezen worden. 
Deze commissie bestaat vaak uit 3-4 mensen, bijna allemaal 
met een juridische achtergrond. Alle rapporten en andere 
documenten die betrekking hebben op het raadsonderzoek en 
klachten dienen  worden opgestuurd naar de commissie. 
Neem natuurlijk ook altijd  alle documenten mee naar deze 
zitting.  
 
De commissie behandelt in een zitting met u (en eventueel uw 
vertrouwenspersoon) al uw klachten en zal vervolgens 
schriftelijk met conclusies komen. Het gehele document met 
conclusies wordt  naar u gestuurd maar ook naar de raad voor 
de kinderbescherming waarmee u te maken heeft, de directie 
van de klachtencommissie en naar het ministerie van Justitie. 
Indien een klacht gegrond wordt verklaard dan zal men met 
een advies komen naar de raad voor de kinderbescherming 
toe. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard dan zal er 
geen verdere actie worden ondernomen. 
 
Is een klacht gegrond verklaard door de klachtencommissie en 
hebben zij een advies gegeven naar de raad voor de 
kinderbescherming, maar u ontdekt dat hiermee niets gedaan 
wordt, dan zult u naar de nationale ombudsman of stichting de 
ombudsman of naar de rechter moeten gaan om alsnog uw 
gelijk te krijgen. 
 
Waartegen kunt u klagen? 
De klacht moet een gedraging van een medewerker van de 
raad betreffen die gevolgen heeft voor de klager persoonlijk. 
Gedraging is: enig handelen of juist nalaten alsmede het 
nemen van feitelijke beslissing die in het kader van de 
uitoefening van de taak wordt genomen. Dit laatste betekent je 
een klacht kunt indienen tegen bijvoorbeeld de wijze waarop 
een advies tot stand is gekomen. 
 
Voorbeelden van klachten 
 
Een rechter geeft een onderzoeksopdracht aan de raad.In het 
conceptrapport dient vermeld te worden wat de opdracht van 
de rechter was. Regelmatig wordt dit niet in het rapport 
vermeld of de opdracht anders geformuleerd zodat er eigenlijk 
iets anders onderzocht wordt dan als wat de rechter 
opgedragen heeft. Een heel belangrijk punt dus  Dit is dus 
aanleiding voor een klacht. 
De ene ouder wordt veel vaker vermeld dan de andere ouder. 

Toon van de zinnen..Gebruik van niet echt objectieve zinnen 
ofwel er wordt naar een conclusie toe gepraat. 
Nalaten van “deskundigen”te informeren of het nalaten van 
andere werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 

             
 
                   
 
 
Hou ze in de gaten  ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van een donateur........ 
 
In de nieuwsbrief 51 las ik het verhaal over het indienen van 
klachten over scholen die niet mee willen werken aan 
informatieverstrekking over je eigen kind.  
 
Hieronder mijn verhaal hoe ik gevaren ben met twee klachten 
procedures. 
 
November 1999 ben ik de omgang met mijn twee oudste 
kinderen kwijt geraakt. Mijn ex-vrouw vond het niet meer nodig 
dat ze bij mij kwamen en hield de deur dicht als ik ze wilde 
komen halen. Daarna volgde een lange weg om weer omgang 
te krijgen met de kinderen en dat is tot op heden niet gelukt, 
het vele procederen en klachten indienen heeft niet geholpen. 
 
KLACHT BASISONDERWIJS (LKC Landelijke Klachten 
Commissie Openbaar onderwijs) 
Een van de vele klachten was tegen de school (basis 
onderwijs) van mijn zoon. De directeur had (Februari 2000) 
een beleid opgesteld dat ouders, zoals ik, alleen informatie van 
de school konden krijgen als de directeur bij dat gesprek 
aanwezig zou zijn voor verslaglegging waarvan ook een kopie 
naar de moeder gestuurd zou worden. De directeur kon alleen 
vervangen worden door de Intern Begeleider. Deze directeur 
was opdat moment en is nog de nieuwe partner van mijn ex-
vrouw. Dat bleek hij al te zijn toen mijn ex-vrouw en ik nog 
getrouwd waren maar dat terzijde. Ik heb klachten ingediend 
bij de verschillende school instanties (ouderraad - 
schoolbestuur e.d.) o.a. over de belangen verstrengeling en 
gevraagd om vervanging van de directeur voor de gesprekken 
die ik wilde hebben. Nee zeiden deze mensen er is geen 
sprake van belangenverstrengeling.  
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Op 30 juni 2000 heb ik een klacht ingediend bij het LKC over 
de belangenverstrengeling. Voor dat de tegen partij zijn 
verweer heeft geschreven en daar op gereageerd is gaat er 
bijna een halfjaar voorbij voor dat er een hoorzitting komt. Op 
06 december 2000 was de zitting en kwam de directeur van de 
basisschool (de partner van mij ex-vrouw dus) samen met een 
vertrouwenspersoon, jawel de advocaat van mijn ex-vrouw. 
Kennelijk bedoelt om de belangenverstrengeling te 
onderstrepen maar dat werd door het LKC toch anders gezien. 
Tijdens de zitting werd de directeur redelijk hard aangepakt (ik 
dacht dat gaat goed). Er werd letterlijk gezegd na zijn 
verdediging, deze directeur pleite dat er geen spraken was van 
belangenverstrengeling en dat hij heel zorgvuldig had 
gehandeld. De reactie van één van de commissieleden was: 
Meneer A. het is niet de vraag of er belangen verstrengeling is, 
U HEBT TWEE PETTEN OP. Duidelijker kon het niet dacht ik 
nog. Vervolgens werd er ook nog aangehaald dat het opstellen 
van het beleid wel zeer toevallig samen viel met het verbreken 
van het contact met mijn twee kinderen. Ik ging met een goed 
gevoel naar huis dat ik na vele teleurstelling toch iets had 
bereikt. 
 
Er werd verteld dat het uitbrengen van het advies (meer is het 
niet) wel vier weken kon duren. Enfin 01 maart 2001 viel het 
advies van het LKC in de bus en wie schetste mijn verbazing? 
Er was niets meer terug te vinden van het verhaal tijdens de 
zitting. Er werd in het advies gewoon gesteld dat het een goed 
beleid was en over belangenverstrengeling werd niet meer 
gesproken. Ik heb nog getracht over het advies te 
corresponderen maar dat had geen zin. De toenmalige 
staatssecretaris een brief geschreven met het advies het LKC 
op te doeken als het zo moet. Wel een reactie gehad maar 
geen antwoord. 
 
 
KLACHT VOORTGEZETONDERWIJS (klachten commissie 
katholiek onderwijs) 
 
Bij het voortgezet onderwijs waar mijn dochter inmiddels naar 
toe was gegaan kreeg ik geen toegang en kreeg ik dus ook 
geen informatie over mijn dochter. Ik kreeg zelfs een brief van 
de school dat het niet in belang van mijn dochter was dat ik op 
school zou komen om informatie over mijn dochter te 
ontvangen. Ik het een klacht ingediend bij de desbetreffende 
landelijke commissie waar deze school onder viel. Toen de 
rector er licht van kreeg werd ik uitgenodigd om op school te 
komen praten of ik wilde instemmen om op bepaalde 
voorwaarden toch informatie te krijgen over mijn dochter. De 
voorwaarden wareb dat ik niet onderschool tijd een afspraak 
mocht maken om te komen en dat het allen over de school 
vorderingen mocht gaan. Tevens zou mijn ex-vrouw schriftelijk 
geïnformeerd worden dat ik op school was geweest en het zij 
zou informatie ontvangen over het gespreksonderwerp. Ik heb 
ingestemd om toch wat informatie te krijgen want onder andere 
voorwaarden ging het niet door en dat leek me beter dan 
helemaal geen informatie te ontvangen. Ik heb drie 
gesprekken met de rector gehad die gewoon onder schooltijd 
plaats vonden. 
 
KLACHT COMMISSIE GELIJKEBEHANDELING 
Omdat ik het niet eens was met de afspraak die er met de 
voortgezet onderwijsschool lag heb ik de commissie gelijke 
behandeling benaderd omdat ik ongelijk werd behandeld ten 
opzichte van de moeder van mijn dochter. Deze procedure heb 
ik stop gezet nadat bleek dat ik niet vergeleken werd met de 
moeder van mijn dochter maar met vaders die in het zelfde 
schuitje zitten als ik. Dus als je in Europa honger lijdt word je 

vergeleken met een hoger lijdende afrikaan en dan is het 
kennelijk niet zo erg meer. 
  
A.H. (Bert) Gaikhorst, ah.gaikhorst@wxs.nl  
Donateur van de stichting. Meer informatie kunt ontvangen via 
het bovenstaande mail adres. 
 
 
 

Handige internettips ( 2) 
 
 
Wie geintereseerd is in rechterlijke uitspraken kan surfen naar  
www.rechtspraak.nl Op deze site kunt u o.a. veel uitspraken 
vinden die in het verleden gedaan zijn betreffende het 
omgangsrecht. Deze uitspraken geven u een inzicht hoe er in 
Nederland omgegaan wordt met het omgangsrecht/alimentatie 
e.a  
 
Wilt u up to date blijven van alle bedragen omtrent 
alimentatieberekeningen dat kunt u surfen naar 
www.nvvr.org. Ieder half jaar worden de bedragen bijgewerkt. 
 
Een gehele andere site is die van bureau jeugdzorg 
www.jeugdzorg.nl  U kunt hier het een en ander vinden over 
wat deze organisatie allemaal doet. Tevens geven zij een 
nieuwsbrief uit die u gratis kunt downloaden  
 
Heeft u nog tips betreffende internetsites, laat het ons weten!  
U kunt daarmee een ander helpen.  
 
 
 

Oproepen in deze Nieuwsbrief 
 
Wij zoeken: 

 
- Regiovertegenwoordigers die regio avonden willen 

organiseren. 
- Iemand die in de redactie van de Nieuwsbrief plaats 

wilt nemen. 
- Tips betreffende een goede internetsite. 
 

 
Heeft u interesse of heeft u ideeën, laat het ons weten via 
email of via de telefoon. 
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Het AKJ 
 
Wat kan het Advies- en Klachtenbureau 
Jeugdzorg (A.K.J.) voor u doen ??? 
 
Mijn naam is Annemieke Spijker en ik werk voor het A.K.J. , 
regio Gelderland en Overijssel.  
A.K.J. staat voor advies- en klachtenbureau Jeugdzorg. Het 
AKJ is ontstaan uit een vroegere vrijwilligersorganisatie. Op 
het moment dat het klachtrecht een prominentere plek kreeg in 
de wet zijn de provincies het AKJ gaan subsidiëren. De regio 
Gelderland en Overijssel, waarvoor ik werk was vroeger een 
BKJ (Bureau Klachtenondersteuning Jeugdzorg) Per 1 januari 
2003 is dit BKJ, op verzoek van de provincies, gefuseerd met 
het AKJ. Komt u uit Drenthe, Friesland of Groningen, dan heeft 
u nog te maken met een BKJ, die zijn ondergebracht bij de 
patiëntenverenigingen. De werkwijze is eender. 
Het doel van het A.K.J. is het versterken van uw rechtspositie 
als cliënt van de Jeugdzorg op een zodanige manier dat u een 
zo’n gelijkwaardig mogelijke positie inneemt in het 
hulpverleningsproces. Het A.K.J. is namelijk onafhankelijk van 
de Jeugdzorg, wat ons de mogelijkheid geeft u te 
ondersteunen in klachtprocedures. Onder Jeugdzorg vallen 
onder andere de volgende instellingen: Bureau Jeugdzorg, 
Raad voor de Kinderbescherming, AMK, 
Pleegezinnencentrale, residentiele voorzieningen, William 
Schrikker Stichting, AJL, en nog veel meer.   
Klachtprocedures zijn in principe vrij. U kunt dat ook zelf. Maar 
vaak is de drempel hoog en, vooral bij de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvK), is er soms wat juridische kennis 
nodig. De ondersteuning van het AKJ is gratis. 
 
Het feit dat een niet verzorgende ouder (meestal de vaders) 
hun kinderen niet meer (mogen) zien, ontstaat vaak omdat er 
bij een echtscheiding  niet meer met elkaar overlegd kan 
worden over de kinderen. Onze ervaring is dat de Raad voor 
de Kinderbescherming en Kinderrechters niet kijken naar de 
schuldvraag hoe dit nu komt maar simpelweg constateren dat 
de ouders niet meer met elkaar kunnen overleggen. Er gaan 
ook steeds meer stemmen op vanuit de politiek om ouders in 
zo’n situatie eerst een bemiddelingsprocedure te laten volgen. 
Vaak is dat moeilijk en pijnlijk, maar als er in dat stadium 
oplossingen gevonden worden zijn die vaak het beste. Het 
zwakke punt hierbij is wel dat er bij een 
bemiddelingsprocedure  geen sanctiemogelijkheden zijn als de 
verzorgende ouder niet (meer) mee wilt werken.  
Op dit moment komt het regelmatig tot de situatie waarin de 
Raad voor de Kinderbescherming een advies moet uitbrengen, 
waarna de kinderrechter tot een beslissing komt. 
 
Als u een aantal gesprekken gehad heeft met de Raad voor de 
Kinderbescherming wordt er een  rapport gemaakt met daarbij 
een advies naar de rechter. Eerst krijgt u een zgn. “concept” 
rapport waarop u uw commentaar kan geven. Vervolgens 
wordt er een “definitief” rapport gemaakt dat naar de rechtbank 
wordt gestuurd. 
Als u het niet eens bent met de manier waarop een advies tot 
stand is gekomen, kunt u daarover een klacht indienen. Dit 
kunt u het beste al doen als u het concept rapport krijgt. Met 
het indienen van klachten tegen een rapport kunnen wij u 
ondersteunen. Wij doen dat door samen met u een klachtbrief 
op te stellen en/of helpen deze zo goed mogelijk te 
concretiseren en  onderbouwen, door bijvoorbeeld het 
Normenrapport 2000 van de Raad ernaast te leggen. (Het 

normenrapport 2000 bestaat uit regels waaraan de Raad voor 
de Kinderbescherming zich te houden heeft). De Raad moet 
aan de Kinderrechter laten weten dat u een klacht tegen het 
rapport heeft ingediend en in sommige gevallen moet de Raad 
de klacht eerst afhandelen vóórdat zij naar de rechter gaat (dit 
lukt niet altijd) 
Let wel: Over de inhoud van het advies kunt u geen klacht 
indienen. U kunt wel bezwaar maken tegen een advies. Dit 
kunt u het beste vóór de rechtszitting aan de Raad mededelen. 
Dit bezwaar moet toegevoegd worden aan het rapport. Tevens 
kunt u tegen het advies in verweer gaan tijdens de zitting van 
de Kinderrechter, samen met uw advocaat. 
 
Praktijkvoorbeelden van het nut van een klacht indienen was 
dat bij één van onze cliënten de  klacht: “het advies is 
onvoldoende onderbouwd”, gegrond verklaard werd door een 
directeur van de RvK met als gevolg dat het advies naar de 
rechter toe gewijzigd werd in het verzoek tot verder onderzoek 
door de RvK. 
Bij een andere cliënt is de klacht: “ik heb door de vele 
onderzoeken mijn kind al een jaar niet meer gezien”, gegrond 
verklaard door de klachtencommissie, waardoor er snel 
contact geregeld moest worden. 

 
Wat wel enorm belangrijk is het feit of u als niet verzorgende 
ouder nog gezag heeft of niet. In de vakbladen wordt steeds 
meer geschreven dat bij gezamenlijk gezag het omgangsrecht 
vanzelfsprekend moet zijn. (zie Perspectief, sept 2002, blz 18) 
Steeds meer deskundigen voeren aan dat bij gezamenlijk 
gezag de vraag niet moet zijn óf er omgang is, maar hoe deze 
moet worden vormgegeven. De ontzeggingsgronden voor 
omgang, dus de vraag of er wel of geen omgang moet zijn, 
zouden bij gezamenlijk gezag alleen ter sprake moeten komen 
als er bewezen sprake is van ernstig nadeel voor het kind (zie 
artikel 1:161a, lid3 BW) Toch blijkt dat de Raad deze 
ontzeggingsgronden vaak hanteert. Een klacht die samen met 
het AKJ daarover is ingediend heeft de directeur 
onontvankelijk verklaard: de directeur vond dat het aan de 
kinderrechter is om de wet te toetsen, niet aan de Raad. 
 
Het AKJ heeft geen macht over de procedures. Elk geval is 
uniek en wij zijn soms net zo nieuwsgierig naar het verloop als 
u. Soms kan onze ondersteuning voor u nét dat duwtje in de 
rug betekenen om tóch te laten horen wat u ervan vindt. We 
kunnen u informeren, adviseren en brieven voor u schrijven als 
u dat moeilijk vindt. Ook kunnen we meegaan naar gesprekken 
als u dat wenst.  
Voor het AKJ is het van geen enkel belang of uw klacht terecht 
of onterecht is. Alles wat we doen is altijd in nauw overleg met 
u. Het is tenslotte úw klacht! 
 
Wilt u informatie, advies of ondersteuning van het AKJ dan 
kunt u bellen naar ons centraal kantoor in Amsterdam: 020 
6383728. Email: akj@euronet.nl  Meer informatie: www.akj.nl. 
Het AKJ heeft regiokantoren in Noord en Zuid-Holland, 
Utrecht, Gelderland en Overijssel. Als u woonachtig bent in de 
provincies Drenthe, Friesland of Groningen, dan kunt u zich 
wenden tot het BKJ. Informatie vindt u op www.bkj.nl. BKJ 
Friesland: 058 2159222, BKJ Groningen: 050 5779930, BKJ 
Drenthe: 0592 399999.  
 
Annemieke Spijker 
AKJ regio Gelderland en Overijssel. 
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HET ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK 
KWADRAAD 
 
Het algemeen maatschappelijk werk (amw) van Maatzorg is 
vanaf 1 juni 2003 opgegaan in Kwadraad. Kwadraad is het 
resultaat van een fusie tussen de amw-instellingen Maatzorg 
(Delft, Westland, Oostland), Vierstroom (Gouda en omgeving) 
en ZorgRing (Zoetermeer en omgeving). Vanaf die datum zal 
het amw van Maatzorg dus doorgaan onder de naam 
Kwadraad. 
Het algemeen maatschappelijk werk richt zich in haar 
hulpverlening op psychosociale hulpverlening. Voorbeelden 
van psychosociale hulpverlening zijn b.v. relatieproblemen, 
budgettering, problemen rond seksuele identiteit, 
rouwverwerking, spanningsklachten en echtscheiding. 
Hierdoor onderscheidt zich het amw van de hulpverlening door 
instellingen als GGZ Delfland of Parnassia (de vroegere 
Riagg´s). Deze instellingen richten zich voornamelijk op 
psychiatrische hulpverlening (zoals zware depressies, 
schizofrenie, borderline) en verslavingszorg. 
Het amw heeft twee vormen van hulpverlening. In de eerste 
plaats individuele hulpverlening, waarbij een maatschappelijk 
werker contact heeft met een cliënt of een cliëntsysteem 
(partners, gezinnen, ex-partners) bij hulpvragen die zich 
bewegen op voornoemde probleemgebieden. Daarnaast 
verzorgt het amw ook groepswerk, waarbij twee 
maatschappelijk werkers meerdere personen begeleiden in 
een thematische groep. Zo verzorgt het amw Kwadraad 
groepen als echtscheidingsgroep, echtparengroep, 
rouwverwerkingsgroep, sociale vaardigheidsgroep, 
opvoedingscursus voor ouders, weerbaarheidsgroep voor 
jongeren en een cursus voor mannen. 
 
Binnen het amw van Kwadraad hebben enkele mw´ers zich 
geschoold op het werken met mannen. Mannen komen vaak 
op een andere manier dan vrouwen in de hulpverlening. Vaak 
komen ze binnen via de partner waarmee ze een relatie 
hebben. Soms ook worden problemen die mannen in eerste 
instantie zelf proberen op te lossen zo groot dat zij daarbij 
ondersteuning van het algemeen maatschappelijk werk 
vragen. Vaak gaat het daarbij dan om vragen die betrekking 
hebben op de werksituatie, de communicatie binnen de relatie 
met de partner of problemen die verbonden zijn met de 
procedure en de afwikkeling van een echtscheiding. Belangrijk 
is dat mannen erkend worden in wat ze tot nu toe gedaan 
hebben om hun problemen op te lossen en er meegekeken 
wordt naar de mogelijkheden of onmogelijkheden om de 
problemen op te lossen. 
Binnen Kwadraad is speciaal voor mannen een cursus voor 
mannen ontwikkeld. Deelnemers daaraan variëren van 21 tot 
75 jaar. Binnen deze groep wordt gekeken naar en ingegaan 
op belangrijke mannenthema´s als werk, grenzen stellen, 
feedback geven (kritiek en complimenten geven), de vorming 
tot de man die ze zijn geworden (kortweg socialisatie tot man), 
de rol van de eigen vader in die socialisatie en seksualiteit. 
Thema´s rond echtscheiding (b.v. omgangsregeling kinderen, 
omgang met echtscheiding in het algemeen, communicatie 
met de ex-partner t.a.v. opvoeding van gezamenlijke kinderen) 
kunnen op verschillende manieren opgepakt worden binnen 
het amw. 

Sommige mannen geven er de voorkeur aan om hun vragen 
ten aanzien van een (aankomende) echtscheiding in een 1-op-
1-gesprek met een maatschappelijk werker helder te krijgen. 
Andere mannen vinden baat bij het uitwerken van hun vragen 
in een thematische groep als de echtscheidingsgroep. In deze 
groep komen mannen en vrouwen samen die bezig zijn met de 
verwerking van een echtscheiding of die volop verwikkeld zijn 
in een echtscheiding. Zij vinden daarin herkenning van de 
problemen die je als persoon tegenkomt (man of vrouw) bij 
een echtscheiding (Hé, ik ben niet de enige. Die ander heeft 
dat ook). Deelnemers kunnen elkaar bovendien vanuit die 
herkenning op dat gebied tips en adviezen geven. 
Een derde groep mannen kiest ervoor om niet terug te kijken 
op het proces van de echtscheiding, maar zich te richten op 
datgene wat er in de afgesloten relatie fout is gegaan. Daartoe 
is volop de gelegenheid binnen de cursus voor mannen. De 
blik is dan meer gericht op wat heeft ervoor gezorgd dat het in 
de vorige relatie misging, waar kan daarvoor de oorzaak liggen 
(meestal gelegen in de socialisatie tot man en de 
boodschappen die over het man zijn in de jeugd door met 
name de vader zijn meegegeven) en hoe kan ik daarvan leren 
voor een volgende nieuwe relatie. 
Het amw van Kwadraad kan als het gaat om omgangsregeling 
m.b.t. de kinderen wel iets betekenen voor ouders, als het gaat 
om gesprekken over de communicatie die ouders met elkaar 
hebben of niet hebben over de kinderen. Het amw kan 
uitdrukkelijk niets betekenen als het gaat om een plek waar 
vaders (of moeders) de kinderen onder begeleiding van een 
maatschappelijk werker kunnen ontmoeten, omdat de andere 
partner geen vertrouwen in de vader (of moeder) heeft. 
 
Voor meer informatie over het amw van Kwadraad in de regio 
Westland, Oostland of Delft kunt u contact opnemen met het 
Centraal Informatiepunt in Delft (015-2517900). 
 
 
 

Het huis 
doormidden?? 

 
Samenwonen met of zonder contract, trouwen in 
gemeenschap van goederen of op huwelijkse  
voorwaarden, geregistreerd partnerschap: er zijn vele  
mogelijkheden hoe een relatie kan worden vastgelegd.  
Maar wat zijn de gevolgen van deze vormen van  
samenleven als de partners uit e!kaar gaan? 
 
In 2002 zijn naar schatting 87.000 huwelijken gesloten. Als we 
de huidige tendens doortrekken, dan zal in meer dan éen op 
de drie huwelijken de belofte ‘tot de dood ons scheidt...’ niet 
volbracht worden. Behalve persoonlijke, heeft dat ook vele 
financiële en juridische gevolgen. Zeker als de betrokkenen 
een koophuis bezitten. Moet het huis dan doormidden? 
 
Marloes en Bob zijn twintig jaar getrouwd in gemeenschap van 
goederen, tot ieders tevredenheid. Ook met het werk gaat alles 
naar wens. Bob heeft zelfs tweejaar geleden een adviesbureau 
opgericht. De klanten kwamen snel en het bedrijf groeide, net 
als het vermogen van Bob en Marloes. Totdat het met de 
economie wat minder ging en advies niet meer zo nodig bleek. 
Het bedrijf ging failliet en Marloes en Bob kregen ernstige 
ruzie. Zo erg, dat een scheiding volgde.  
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Doordat het bedrijf van Bob failliet ging, moest op last van de 
bank ook het huis worden verkocht. Het enige wat restte waren 
schulden, waarvan Marloes na haar scheiding ook de helft 
moest betalen. Had zij dit kunnen voorkomen? 
 
Trouwen • Bij het trouwen in gemeenschap van goederen 
worden alle bestaande en toekomstige bezittingen in principe 
gemeenschappelijk. Wilt u dat niet, dan is trouwen op 
huwelijkse voorwaarden een mogelijkheid. Vaak kiezen 
mensen daarvoor, als een van beiden financieel risico loopt, 
net zoals in het voorbeeld van Marloes en Bob. 
Huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd bij de notaris. De 
inhoud van de voorwaarden kan uiteenlopen van ‘de Friese 
staartklok behoort tot Marloes’ tot aan ‘het huis staat alleen op 
naam van Marloes’. 
Bob en Marloes waren al in gemeenschap van goederen 
getrouwd op het moment dat Bob een bedrijf startte, maar zij 
hadden alsnog kunnen kiezen voor huwelijkse voorwaarden. 
Het gevolg was dan geweest dat het huis niet verkocht hoefde 
te worden door het faillissement en dat Marloes na haar 
scheiding niet met een grote schuld bleef zitten. Switchen 
tussen ‘in gemeenschap van goederen’ en ‘huwelijks-
voorwaarden’ — en andersom — is altijd mogelijk. De 
huwelijksvoorwaarden worden bij de notaris opgesteld, waarna 
de rechter ze goedkeurt. De ‘switch’ naar ‘in gemeenschap van 
goederen’ gaat alleen via de rechtbank. 
 
Registreren als partner. 
Tussen de samenlevingsvorm geregistreerd partnerschap en 
het huwelijk zit niet zo veel verschil. Bij geregistreerd 
partnerschap en —sinds kort — ook bij het huwelijk maakt het 
niet uit of de partners van gelijk of verschillend geslacht zijn.  
 
 
En ook bij het geregistreerd partnerschap bestaat de keuze 
tussen gemeenschap van goederen en de 
zogenaamde partnerschapvoorwaarden. Het geregistreerd 
partnerschap is een vorm van samenleven die wettelijk is 
geregeld, net als het huwelijk. De gevolgen bij het einde van 
de relatie zijn ook vrijwel gelijk. Het enige verschil heeft 
betrekking op kinderen. 
 
Samenwonen met contract:  Johan en EefJe wonen samen 
in het appartement van EefJe. Ze zijn al tien jaar bij elkaar en 
al die tijd betaalt Johan mee aan de hypotheek. ‘Wij doen niet 
aan een samenlevingscontract, wij weten precies welke 
spulletjes van wie zijn? Tot op een dag dat Eefje niet met 
Johan, maar met Peter verder wil leven. Johan moet een 
ander huis zoeken. De verdeling van de spullen gaat inder-
daad prima, maar Johan ziet niets terug van al die euro’s die 
hij inmiddels in EefJes huis heeft gestopt. Met een duidelijk 
samenlevingscontract was dat te voorkomen. 
Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin 
afspraken vastliggen over allerlei zaken die met het 
samenwonen te maken hebben. Zo is aan te geven wat privé 
en gemeenschappelijk eigendom is en wat er met bezittingen 
gebeurt als de relatie wordt beëindigd. U kunt zelf met uw 
partner een overeenkomst opstellen en ondertekenen, maar dit 
kan ook bij de notaris. Een bij de notaris vastgelegd 
samenlevingscontract is overigens aan te raden, dan heeft de 
partner bijvoorbeeld recht op het partnerpensioen. 

Samen een huis • Samenwoners die samen een huis kopen, 
kunnen kiezen hoe het eigendom wordt verdeeld. Als beiden 
voor 50% eigenaar zijn, is het gebruikelijk dat de woonlasten in 
gelijke mate worden betaald. Na de relatie krijgen beiden dan 
evenveel van de overwaarde (of schuld). Soms wonen mensen 
al langer samen in een huis dat op naam van een van de 
partners staat. Kijk maar naar het voorbeeld van Eefje en 
Johan. Als ze allebei meebetalen aan de woonlasten, is dat 
niet helemaal rechtvaardig, het huis is immers maar van één 
persoon. Als het huis wordt verkocht, krijgt alleen de officiële 
eigenaar het geld van de overwaarde. 
Staat het huis op één naam en betaalt de ander alle 
woonlasten, of meer woonlasten dan op grond van zijn 
aandeel in het eigendam juist is, dan is bet slim het ‘teveel’ 
aan betaalde woonlasten als vordering vast te leggen in bet 
contract. Als de relatie eindigt, dan zijn die betaalde 
woonlasten bij de ander terug te vorderen. Als Johan verder 
had gedacht dan alleen aan zijn ‘spulletjes’, dan had hij zijn 
geld aan Eefje kunnen terugvragen. In tien jaar tijd is dat bij 
elkaar vast een fors bedrag aan woonlasten geweest. 
 
Het huis doormidden?  
 
 Wat gebeurt er als het huis op beide namen staat? Degene 
die er blijft wonen, heeft alleen maar recht op zijn of haar deel 
(vaak de helft). Voor de rest moet de ex-partner worden uitge-
kocht. Het uitkoopbedrag is de helft (of het eigendomsdeel van 
de ex-partner) van de waarde van het huis in onbewoonde 
staat met aftrek van de hypotheekschuld. Wie in gemeenschap 
van goederen is getrouwd, hoeft geen overdrachtsbelasting 
van 6% te betalen over het deel dat is gekocht van de ex. Bij 
huwelijks- of partnerschapvoorwaarden en voor samenwoners 
geldt dezelfde regel, echter alleen als beiden en eigenaar zijn 
van het huis en de eigendomsverhouding ligt tussen de 4o%-
6o%. Staat het huis op één naam of ligt de eigen-
domsverhouding beneden de 40% of boven de 60%, dan is bij 
uitkopen wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij verkoop 
van het huis krijgen beiden de helft van de verkoopopbrengst 
(of -schuld!). 
 
Geen geld: dan verkopen Het komt nogal eens voor dat er 
niet voldoende cash geld is om de ander uit te kopen. Een 
mogelijke oplossing hiervoor is om bet verschuldigde bedrag te 
verrekenen met alimentatie. Een andere, veel voorkomende 
oplossing is dat de ex-partner de overwaarde in het huis laat 
zitten en omzet in een lening aan de ander, waarover deze 
dan rente moet betalen. Hiervoor wordt vaak gekozen omdat 
de verzorgende ouder dan met de kinderen in het huis kan 
blijven wonen. Er is dan geen cash geld nodig, terwijl bet huis 
wel officieel op één naam komt te staan. Als er geen geld is 
om de ex uit te kopen en een andere oplossing is geen optie, 
dan moet de hypotheek worden verhoogd. De bank verleent 
alleen toestemming voor een hogere hypotheek op één naam 
als er voldoende waarborgen zijn in de vorm van inkomen en 
de (over)waarde van het huis. Als het inkomen ontoereikend 
is, kan ook een derde partij borg staan als extra zekerheid. 
Maar bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is 
dat echter niet mogelijk. Als geen van beiden genoeg geld 
heeft om de ander uit te kopen, zit er niets anders op dan het 
huis te verkopen.  
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De boedelverdeling  
Behalve het huis moeten natuurlijk ook de inboedel en andere 
eigendommen (en schulden) worden verdeeld. Bij een 
scheiding kan dit naar eigen inzicht gebeuren, zolang er maar 
overeenstemming is. Dit kan nogal wat tijd in beslag nemen. 
Tijdens de echtscheidingsprocedure kan in gezamenlijk 
overleg worden besloten wie — tijdelijk —het huis blijft wonen. 
Zijn er kinderen, dan blijft de verzorgende ouder vaak in bet 
huis wonen. Samenwoners verdelen de eigendommen volgens 
de bepalingen in bet samenlevingscontract. Bij gebrek aan 
zo’n contract kan de verdeling lastig zijn. Dit geldt ook als het 
samenlevingscontract onvolledig of niet  meer up-to-date is. 
 
Hulp:  Via de Vereniging Eigen Huis kunt u korting krijgen op 
het tarief van een advocaat, mocht u die nodig hebben voor 
bijvoorbeeld een echtscheiding. Meer informatie kunt u vinden 
op www.eigenhuis.nl/links/advocatenservice. Als u een e-mail 
stuurt naar advocatenservice@veh.nl met uw persoonlijke 
gegevens en uw lidmaatschapsnummer, dan neemt een 
advocaat uit uw regio contact met u op. 
 
 
UIT ELKAAR 
 
Een huwelijk moet officieel worden ontbonden. Voordat het 
zover is, moet een advocaat alle afspraken rand de 
echtscheiding vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De 
advocaat dient dan een verzoekschrift tot echtscheiding in bij 
de rechtbank. De echtscheiding is voltrokken als de rechter die 
heeft uitgesproken en het vonnis is ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand. 
Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van 
de rechter worden ontbonden bij de burgerlijke stand met 
behulp van een notaris of advocaat. Is een van de twee het 
niet eens met de ontbinding, dan is de gang naar de rechter 
alsnog noodzakelijk. Doordat een huwelijk sinds april 2OO~ 
kan worden omgezet in geregistreerd partnerschap, is de 
zogenaamde ‘flitsscheiding’ ontstaan. Voor deze flitsscheiding 
heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand alleen een 
echtscheidingsconvenant nodig dat is ondertekend door een 
notaris of advocaat. De rechtbank wordt hierbij omzeild. Dat 
gaat weliswaar sneller, maar er kleeft ook een nadeel aan. 
Normaal bekijkt de rechter of de afspraken wet ‘eerlijk’ zijn, bij 
een flitsscheiding is deze controle er niet. 
 
 
Bron: Vereniging eigen huis magazine april 2003.. 
 
 
  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basis principes alimentatie 
 
Omtrent alimentatie( onderhoudsbijdrage) zijn soms nogal wat 
onduidelijkheden.  
Over alimentatie spreken we als we moeten betalen aan een 
ex, onderhoudsbijdrage heeft te maken met het 
levensonderhoud voor de kinderen. 
Wanneer betalen: 
In eerste instantie dient er betaald te worden voor de kinderen 
(onderhoudsbijdrage) conform de trema-norm. Hierin is vast 
gelegd welk bedrag  (percentage van de jaarlijkse inkomsten) 
betaald moet worden. Dit is afhankelijk van de eigen 
inkomsten en kosten  en het inkomen (voor zover aanwezig 
)van de ex.  
Betalen voor de kinderen moet: 
tot ze 18 jaar zijn aan de ex, daarna zijn ze in principe verplicht 
het zelf te vorderen, tenzij er (via de rechter) zwaarwegende 
bezwaren zijn tot 21 jaar. 
Of tot ze zelfstandig zijn (eigen inkomen , samenwonend etc). 
 
Indien er na de onderhoudsbijdrage voor de kinderen nog 
ruimte overblijft kan er alimentatie gevorderd worden voor de 
ex. Dit loopt maximaal 12 jaar. 
 
Elk jaar kan er een index op de onderhoudsbijdrage en 
alimentatie toegepast worden gerelateerd aan de jaarlijkse 
indexering. Indien dit wordt gedaan (dikwijls automatisch) en 
het inkomen is niet gestegen (bv uitkering etc) dan dient een 
wijziging aangevraagd te worden. Ook ingeval van gewijzigd 
inkomen tengevolge van werkeloosheid ,WAO of bijstand kan 
correctie noodzakelijk maken. Helaas is het in Nederland nog 
steeds zo gesteld, dat je zelf weer een advocaat in de arm 
moet nemen ingeval het tot procederen komt. Binnen reële 
grenzen kun je dan de kosten voor de advocatuur op de te 
betalen onderhouds- en alimentatie bedragen in mindering 
brengen. 
 
 
 

het (H)relaas 3 
 
de uitspraak van de rechtbank ging toch gepaard met de 
nodige vertraging. Ja, als het druk is ontstaat er achterstand, 
en prioriteiten spelen dan mee. Uiteindelijk is de uitslag toch 
positief uitgevallen. De omgang wordt weer in ere hersteld, 
conform de bepalingen van het hoger beroep.  
Lange weekenden om de veertien dagen, de helft van de 
vakanties en de helft van de feestdagen.  Vader (maar dat had 
u misschien al wel in de gaten) blij en de kinderen ook. En nu 
maar hopen dat de situatie wat langer stand houd.  Een 
voordeel is wel dat het voor de tegenpartij steeds moeilijker 
wordt om nog geloofwaardig over te komen. 
We gaan door , maar er staat weer een  vakantie voor de deur. 
Einde ? 
 
  
                                         Boefje 
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Omgangsregeling 
ontneemt vaders vaak 
hun kind 

 
Utrechts Nieuwsblad 14 juni 2003  
Heleen Crul 
 
Heleen Crul geeft haar mening over maatschappelijke 
kwesties. Kwesties die haar en onze lezers bezighouden. 
Vandaag: de omgangsregeling bij gescheiden ouders. 
  
 
Nog steeds is het zo dat na een echtscheiding de 
kwaadwillende verzorgende ouder een ex-partner kan 
kwetsen over de ‘rug van de eigen kind eren. Dit is 
mogelijk omdat justitie (rechtbank en raad voor de 
Kinderbescherming) de norm hanteren van het conflict. 
Als er een conflict is tussen ex-partners wordt er in de 
meeste gevallen    beslist dat de kinderen maar niet meer 
naar de niet-verzorgende ouder (meestal de vader) moeten 
gaan. Dat is absoluut niet in het belang van het kind. Veel 
kinderen die het contact met één van beide ouders 
kwijtraken, krijgen op den  duurpsychische problemen. 
Hoe lang duurt het nog voordat het omgangsrecht de 
politieke aandacht krijgt, die het verdient? 
 
 Bert Gaikhorst, Ede. 
 
 
Bij tweederde van de scheidingen in ons land zijn minderjarige 
kinderen betrokken. Kinderen van gescheiden ouders warden 
bijna altijd aan de moeder toegewezen. Hetgeen in de praktijk 
leidt tot weekendvaderschap. Jaarlijks komen er in ons land 
meer dan 20.000 van dit soort ‘weekendpapa’s’ bij. Zeker als 
het hun ‘schuld’ is geweest dat ‘papa en mama niet meer van 
elkaar houden’, krijgen ze vaak een radicale breuk met hun 
verleden opgedrongen. 
De motie die de Tweede Kamer eind vorig jaar heeft 
aangenomen om buitengesloten ouders beter te beschermen, 
verandert daar weinig aan. Als de moeder - negen op de tien 
keer is dat de moeder - haar ex de omgang met zijn kind blijft 
weigeren, zegt de rechter meestal tegen de vader: “ Het is in 
het belang van het kind dat u hem niet meer ziet. Want uw 
bezoek levert elke keer zoveel ruzie op.” Uitgangspunt van de 
motie is dat ouders voortaan een omgangscontract met 
concrete afspraken tekenen, voordat zij scheiden. Blijven de 
afspraken uit, dan regelt de rechter de omgang. Schendt één 
ouder de afspraken dan kan de rechter wijzen op het contract. 
Maar de motie schaaft een wet bij die in essentie niet deugt. 
Volgens die wet uit 1998 houden beide ouders bij een 
echtscheiding het gezag over hun kind. Ze zijn formeel 
gelijkwaardig, ook al zijn ze uit elkaar. 
De wet staat echter ook discussie toe, in plaats van de rechten 
van beide ouders te beschermen. Op verzoek van een ex-
partner en de kinderbescherming kan de rechter dan ook tot 
ontheffing van het omgangsrecht besluiten wanneer de 
omgang met kinderen conflicten veroorzaakt. Dan krijgt de 
hoofdouder - doorgaans de moeder - bijna altijd gelijk van de 
rechter. 
 

Dwarsliggen in het echtscheidingsrecht loont voor rancuneuze 
moeders die hun macht willen misbruiken. 
 
Hun beschuldigingen tegen de vader van hun kind(eren) 
hoeven niet bewezen te worden. En er is altijd wel een bittere, 
moederlijke kanttekening mogelijk over de manier waarop een 
vader met zijn kinderen binnen de omgangsregeling optrekt. 
Als hij ze bij voorbeeld te laat terugkrijgt met 
besmeurde kleding, of “helemaal uit hun doen”. Verdedigt een 
vader zijn handelwijze, dan ontstaat er al snel een 
conflictueuze sfeer en kan hem tenslotte de toegang tot zijn 
kind(eren) worden ontzegd “voor de lieve vrede”. 
Terwijl juist een goede omgangsregeling vrede voor het 
desbetreffende kind zou betekenen. 
Er zijn mannen die opnieuw beginnen, kinderen krijgen bij een 
andere vrouw, en zich minimaal om de kinderen uit het eerste 
huwelijk bekommeren. Maar ik ken veel meer mannen die in 
de rol van weekendvader groeien en op den duur meer vader, 
zelfs meer mens worden, dan ze anders wellicht geweest 
zouden zijn. Juist als mannen na een echtscheiding noodge-
dwongen parttime zorgvader worden, dan is de moraal van de 
overheid plotsklaps zeer traditioneel. Want diezelfde overheid 
die in de campagne ‘Mannen in de hoofdrol’ mannen oproept 
hun aandeel in de zorg binnen het gezin te vergroten, is er 
tegelijkertijd de oorzaak van dat mannen na een echtscheiding 
niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Hen soms zelfs 
jaren niet meer zien, maar wel voor hen financieel 
verantwoordelijk blijven. 
De tragedie van een echtscheiding is dat je wel als minnaars 
van elkaar kunt scheiden, maar niet als ouders. Dat gegeven 
zou het vaderschap tot een onvervreemdbaar wettelijk recht 
moeten maken. 
 
 
Mee eens? Oneens? Reageer 
 
E-mail naar h.crul@wumn.wegener.nl  
Of schrijf naar: Heleen Crul, Redactie, Postbus 500, 3990 
DM Houten. (Vermeld ook uw adres)  
 
 
 

Stichting de Ombudsman 
 Klachten over klachtenregelingen van scholen 
 
Naar aanleiding van het stuk over de klachtenregelingen bij  
scholen in Nieuwsbrief 51 wil ik u het volgende melden: 
 
Stichting De Ombudsman is bezig met een onderzoek naar het 
functioneren van klachtenregelingen in het basisonderwijs.  
Ouders zijn het lang niet altijd eens met het beleid van de 
school waar hun kind naar toe gaat. 
Klachten over pestbeleid, informatie aan gescheiden ouders, 
veiligheid op school of begeleiding bij leerproblemen komen 
veel voor. Waar ouders terechtkunnen met hun klacht, staat in 
het klachtenreglement van de school. 
 
Wanneer u klachten heeft over de klachtenregeling op de 
school van uw kinderen, dan kunt u dat  melden via het e-mail 
formulier op de site van stichting de ombudsman: 
www.stichtingdeombudsman.nl 
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FAQ’s 
In PC-bladen spreekt men over zogenaamde FAQ’s. 
Het is een afkorting voor Frequently Asked Questions, 
ofwel: Veel gestelde vragen. 
In dit bericht wil ik zogeheten FAQ’s die er zijn met betrek-
king tot het advocatenspreekuur eens voor u op een rijtje 
zetten. 
 
Zo heb ik het in Nieuwsbrief nummer 51 nog gehad over een 
terugloop in het aantal deelnemers voor de advocatenspreek-
uren, zo kan ik melden dat er 8 mei jl. zelfs een tweede 
spreekuur ingelast moest worden vanwege het grote aantal 
aanmeldingen……. 
Iedere donateur/donatrice heeft zijn/haar persoonlijke verhaal. 
U komt met vragen ten aanzien van het  spreekuur, die ik voor 
u zal proberen samen te vatten. 
 
Ik vraag me af of ik nu eindelijk eens een advocaat tref die 
het niet te druk heeft, die mijn zaak niet laat liggen……. 
De advocaten die de Stichting tot haar beschikking heeft, 
ondersteunen de doelstelling van de Stichting. 
Op het moment dat u gebruik maakt van het spreekuur, dan is 
het aan u, in samenspraak met de betreffende advocaat, wat u 
wel en niet gaat ondernemen. 
U mag van deze advocaten verwachten dat zij open en eerlijk 
zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er op 
juridisch gebied voor u haalbaar zijn. 
 
Is het mogelijk om de advocaat waar ik mee heb gespro-
ken in te schakelen om mijn belangen te behartigen? 
Dat kan.  
Als u in samenspraak met de betrokken advocaat tot de 
conclusie komt dat hij op juridisch gebied iets voor u kan 
ondernemen, dan kunt u altijd besluiten om op persoonlijke 
titel met de advocaat verder te gaan. 
De advocaat kan u hierover alle informatie verstrekken. 
 
Heeft de Stichting Dwaze Vaders, na inschakelen van de 
advocaat, nog iets van doen met mijn zaak? 
In principe niet.  
Er bestaat de angst, volkomen onterecht, dat het noemen van 
de naam van de Stichting negatieve gevolgen kan hebben 
voor uw zaak. 
Helaas is het nog steeds zo dat vele advocaten en rechters de 
Stichting als een “lastig” iets beschouwen. 
Mocht u vrezen voor represailles door dit gegeven, dan wordt 
de Stichting niet genoemd, immers, u schakelt de advocaat in 
op persoonlijke titel. 
De Stichting bemiddelt alleen om voor u een advocaat te vin-
den die de doelstelling ondersteunt en zal vanuit deze doelstel-
ling de zaken benaderen. 
De Stichting is verder voor u nog van betekenis, als u dat 
wenst, in de vorm van de regioavonden, telefoonavonden, 
informatie etc. etc.. 
 
Mag ik ook meerdere keren gebruik maken van het 
spreekuur? 
Dat mag, zei het met enige voorwaarden. 
U dient, net als bij de eerste keer deelname, een betalende 
donateur van de Stichting te zijn. 
Wie meerdere keren gebruik maakt van het spreekuur krijgt te 
maken met kosten die daaraan verbonden zijn. 
Het betreft het bedrag van € 50,00 per 45 minuten per extra  
keer. 
U dient, net als bij de eerste keer dat u deelneemt,  

 
een betalende donateur van de Stichting te zijn. 
De reden dat wij een betalend donateurschap verlangen is 
simpel: de Stichting wil de betalende donateurs niet duperen 
ten opzichte van niet-betalende donateurs. 
 
De Stichting plaatst u bij de advocaat waarmee u de eerste 
keer in gesprek bent geweest. Dit o.a. om de administratieve 
werkzaamheden voor de Stichting en de advocaten te 
beperken. Verder is de u bekende advocaat al op de hoogte 
van de zaken die eerder besproken zijn. 
Tot slot: een donateur die voor de eerste keer gebruik maakt 
van het spreekuur heeft voorrang. 
Degene die voor de 2e, 3e etc. keer komt, wordt op de 
reservelijst geplaatst voor het spreekuur. 
 
Kan ik op verschillende locaties in het land terecht bij een 
advocaat van de Stichting? 
Helaas (nog) niet. 
Momenteel heeft de Stichting twee advocatenkantoren in Den 
Haag die de doelstelling van de Stichting ondersteunen en 
bereid zijn deel te nemen aan de spreekuren. 
Het is niet onverstandig om hier bij uw aanmelding rekening 
mee te houden. 
De avonden zijn meestal gepland op de donderdag, 1x per 
maand. 
De aanvang ligt rond 19.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. 
 
Wat moet ik me voorstellen bij een advocatenspreekuur? 
Betalende donateurs kunnen zich aanmelden bij de telefoon-
medewerkers van de Stichting. 
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk (we werken immers met 
vrijwilligers) bericht van de Stichting per e-mail of reguliere 
post. 
Bent u donateur dan ontvangt u een intake formulier wat 
bestemd is voor de advocaten, bent u nieuwe donateur dan 
ontvangt u tevens een inschrijfformulier voor de Stichting. 
Verder krijgt u informatie over de gang van zaken op een 
spreekuur en datum, tijdstip en plaats worden bevestigd. 
 
Op de avond zelf wordt u door een medewerk(st)er van de 
Stichting ontvangen met koffie/thee, en daar worden ter 
plaatse de eventuele administratieve zaken afgehandeld. 
 
U heeft, m.u.v. de donateurs die op herhaling komen, een half 
uur om met de advocaat in gesprek te gaan.  
Het is wenselijk om goed voorbereid uw vragen/ problemen 
voor te leggen om zo optimaal mogelijk van uw tijd gebruik te 
maken. Uiteindelijk zal de advocaat u een zo goed mogelijk en 
concreet advies geven over de mogelijkheden. 
Het is uiteindelijk aan u om te beslissen wat u met deze 
gegevens doet. 
 

Wellicht tot ziens op een van de advocatenspreekuren, 
Annemarie Willemsen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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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. (€  27,24) 
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 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. 
 

 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 volgende spreekuren voor de Stichting Dwaze Vaders zijn 
gepland op: 
 
 

7 augustus 
 

2 oktober                            6 november 
 

11 december 
 
 

 
Nadat u zich heeft aangemeld voor het spreekuur ontvangt u 
van de Stichting een aantal formulieren (intakeformulier voor 
de advocaat en/of inschrijfformulier van de Stichting) 
 
*e-mail is wenselijk, niet vereist. 
 

Annemarie Willemsen, spreekuurcoordinator. 
 
 

 
 


