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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 
€ 2,50 per maand, op postrekeningnummer:  374090   ten 
name van Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is het mogelijk om halfjaarlijks € 15,00 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 
 
 
Redaktie:   vacant 

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  
 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de Bestuurstafel 
 
 
2003 ligt weer achter ons, een jaar waarin Politiek gezien, 
behalve bezuinigingen,  voor het omgangsrecht werkelijk niets 
is gebeurd. Natuurlijk hopen we dat het omgangsrecht in 2004 
een wat hogere prioriteit op de politieke agenda krijgt in plaats 
van het gekibbel over de hoogte van - en de manier waarop - 
de alimentatie geïnd kan worden. Onze minister-president 
praat maar al te graag over normen en waarden maar vind het 
waarschijnlijk heel normaal dat je als niet verzorgende ouder 
door proces en alimentatiekosten financieel aan de grond raakt 
zonder dat je omgang met je kinderen kan hebben en 
zodoende als een stukje hoeksteen van de samenleving wordt 
buiten gesloten. 
 
Wij zullen ook in het nieuwe jaar de politiek er op blijven wijzen 
dat het in Nederland erbarmelijk gesteld is met de Rechtspraak 
en dan beperken wij ons tot de omgangsregelingen. De 
verzorgende ouder kan ongestraft een uitgesproken 
omgangsregeling aan zijn of haar laars lappen, een belediging 
van het Hof, maar zij hebben er geen brood aan dat omgang 
met beide ouders voor kinderen van essentieel belang is. Het 
kan ze niets schelen of onze kinderen in psychische nood 
verkeren en in het hulpcircuit terecht komen. 
Als Balkenende wil bezuinigen dan kan hij dit doen door er 
voor te zorgen dat het niet nakomen van een omgangsregeling 
een strafbaar feit dient te zijn. Dan zullen onze kinderen niet in 
de problemen komen en kunnen al die miljoenen euro’s die nu 
nodig zijn voor psychiaters, psychologen en andere geestelijke 
hulpverleners aan andere zaken besteedt worden.  
 
Wat heeft de Stichting het afgelopen jaar gedaan? 
Er zijn in totaal 8 regio-avonden georganiseerd van Groningen 
tot Maastricht , die redelijk tot zeer goed bezocht  waren.  
Verder 10 spreekuur avonden waar 44 donateurs gebruik van 
hebben gemaakt. 
En uiteraard de Landelijke Dag waarop 75 donateurs aanwezig 
waren. Meer over deze dag verderop in deze Nieuwsbrief.  
 
In 2004 zullen we met bovengenoemde activiteiten trachten 
door te gaan. Vooral de Regioavonden en het spreekuur 
worden zeer op prijs gesteld. Echter alles hangt af van de 
financiële situatie. 
 
Ook de stichting heeft last van het feit dat sinds de introductie 
van de € (euro) alles duurder is geworden. Om alles te kunnen 
blijven doen, telefoon-avonden, regio-avonden, spreekuur- 
avonden en uiteraard de Landelijke Dag,  zijn wij genoodzaakt 
om per 1 januari 2004 een donatie verhoging te vragen van  
€  2,27 naar €  2,50 per maand.  Degene die gebruik maken 
van de automatische incasso en niet akkoord gaan met € 2,50 
inhouding per maand verzoeken wij ons dat te laten weten. 
 
Wij wensen een ieder een goed maar vooral een gezond 2004.  
 
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 Zuid Holland West: Sjaak Pagie 
 
Regio Oost Brabant:  Frank van Gerwen 
 
Regio Limburg:   André en Trees Cox 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      
 

Landelijke Dag  
Zondag 23 november 2003 
 
Zondag 23 november was het weer zover, de jaarlijkse 
landelijke dag zoals u die van ons gewend bent. Dit jaar stond 
in het teken van “de omgangsregeling in de praktijk”. 
Zoals u weet houden diverse instanties zich bezig met 
echtscheiding en omgangsregelingen en het leek ons van te 
voren interessant wat deze mensen te zeggen hebben over 
het omgangsrecht. In ieder geval zou het zeker stof tot 
discussie kunnen opleveren. 
Er waren dan ook diverse organisaties uitgenodigd en eerlijk 
gezegd viel het niet altijd even mee om sprekers te vinden, 
daar de naam “ dwaze vaders” niet overal even goed valt in 
“hulpverlening” land. Gelukkig waren toch enkele sprekers 
bereid om op hun vrije dag naar Bodegraven te komen. 
De eerste spreekster was Mevr. M. Meijers van het B.O.R. 
project uit Maastricht. Zij gaf een goed en duidelijk beeld van 
het B.O.R project met een overzicht van de resultaten uit 2001 
en 2002. 
B.O.R. staat voor “Begeleiding Omgangs Regeling en dit vindt 
op dit moment alleen plaats in Maastricht, Tilburg en Alkmaar. 
De rechter in deze districten kan de ouders opdragen hieraan 
deel te nemen. Dit is altijd op vrijwillige basis voor een duur 
van maximaal 6 maanden. Gedurende deze tijd brengt een 
vrijwilliger van het B.O.R de kinderen van de ene ouder naar 
de andere ouder. Tijdens deze 6 maanden probeert men te 
werken aan een totstandkoming van een omgangsregeling 
voor langere duur want het is de bedoeling dat beide ouders 
samen tot een oplossing komen uiteindelijk. De mensen  van 
het  B.O.R rapporteren aan de Raad voor de 
kinderbescherming. Belangrijk te vermelden is dat zij geen 
advies geven, alleen rapporteren. 
 
 
De tweede spreekster was Mevr. A. Spijker van het A.K.J . Dit 
staat voor Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Samen met 
haar collega, mevr. Weevers heeft zij het een en ander verteld 
wat het A.K.J.  inhoudt en wat zij allemaal kunnen doen voor 
de mensen die een klacht hebben tegen bijvoorbeeld de Raad           
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voor de Kinderbescherming. Zoals u ook in de vorige 
Nieuwsbrief heeft kunnen lezen staat het A.K.J  mensen bij die 
klachten hebben. Het A.K.J is aanwezig in Amsterdam, Den 
Haag, Gouda, Utrecht. 
Mensen uit het noorden van het landen kunnen zich melden bij 
het B.K.J. Dit staat voor Bureau Klachtondersteuning 
Jeugdzorg.   Deze beide klachtenorganisaties doen hetzelfde 
werk maar verschillen in organisatie, vandaar het verschil in 
naamgeving. 
Mevr. Spijker had een eigen stelling meegenomen: Hoe vinden 
mensen het als een bijvoorbeeld een recherchebureau aan 
waarheidsbevinding gaat doen als bijvoorbeeld de Raad wordt 
ingeschakeld, want tot op heden doet de Raad niet aan 
waarheidsbevinding tijdens hun onderzoeken zodat ieder 
rapport in theorie met “Er was eens………..” zou kunnen 
beginnen. 
 
Voor meer informatie betreffende het  A.K.J en het B.K.J 
verwijzen wij u naar de internet sites www.akj.nl en www.bkj.nl  
 
De derde spreker was de heer G. Wouters. Hij is een mental 
coach van beroep en tevens een Dwaze Vader. Vanuit zijn 
professie bemerkt hij , begrijpelijk natuurlijk veel agressie bij de 
niet verzorgende ouder. Hij waarschuwt iedereen hoe 
agressiever men wordt richting hulpverlening hoe minder 
bereidt men is je te helpen waardoor je waardoor je nog meer 
gefrustreerd wordt. Daarom probeert hij de mensen die bij hem 
komen een andere kijk te geven op hoe zich te gedragen 
tegenover een ieder ander, hoe moeilijk het ook is. 
Gerard Wouters heeft een web site: www.pmc-amsterdam.nl . 
 
De laatste spreker was een bekende van de stichting, 
Mr. Ir. P.J.A. Prinsen. Zijn altijd scherpe en heldere visie op het 
omgangsrecht zijn altijd zeer verfrissend. Deze keer was het 
onderwerp Dag van de Rechten van het Kind, de Nederlandse 
situatie. 
 
Na de laatste spreker was het alweer tijd om af te sluiten en 
samenvattend kunnen we spreken over een zeer geslaagde 
dag, wat o.a ook bleek uit de positieve reacties van sprekers 
tijdens maar ook achteraf. 
 
Er waren uiteindelijk totaal 75 mensen op deze landelijke dag 
aanwezig waar wij uiteraard  tevreden over zijn. 
Als afsluiting willen wij dan ook  nogmaals iedereen bedanken 
die deze dag mogelijk hebben gemaakt. 
  
 
Het Bestuur. 
   
 

                    
 

  Jaaroverzicht 2003 
 
Wij hebben een selectie gemaakt  van artikelen die het 
afgelopen jaar in de diverse dagbladen hebben gestaan en 
betrekking hadden op het gebied van het omgangsrecht. Wij 
hebben er geen kommentaar op gegeven. Oordeelt u zelf over 
de zin of onzin van deze artikelen. 
Als intro een paar 2de kamer stukken zodat u kunt zien hoe uw 
politieke vertegenwoordiger tegen het omgangsrecht aankijkt. 
 

Verslag van een AO  
(Algemeen Overleg) 

 
Vastgesteld 7 januari 2003 
 
De vaste commissies voor Justitie<1> en voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport<2> hebben op 14 
november 2002 overleg gevoerd met minister Donner van 
Justitie over: 
- de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 23 januari  
   2002 inzake evaluatie experimenten scheidings- en  
   omgangsbemiddeling (Just. 02-77); 
- de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 10 april 2002  
  inzake mogelijke herziening kinderbeschermingsmaatregelen  
  (Just. 02-364); 
   
Van dit overleg een beknopt verslag. 
 
Vragen en opmerkingen uit de commissies 
 
De heer Dittrich (D66) stelt dat een problematische 
omgangsregeling bij een scheiding veel ellende oplevert. De 
wetgever moet proberen om die zoveel mogelijk te beperken. 
Gezamenlijk gezag tijdens het huwelijk en na ontbinding ervan 
is het uitgangspunt, tenzij de rechter het gezag aan een van 
beide ouders toekent. Hoe komt het dat het gezamenlijk gezag 
toch vaak door de rechter wordt verbroken en aan een van 
beide ouders wordt toegekend, veelal de moeder? De 
standaardoverweging is meestal dat de moeder de kinderen 
verzorgde, maar de vader deed dat voor de scheiding ook 
vaak. Slechts op strenge gronden mag het omgangsrecht van 
de niet verzorgende ouder worden geweigerd. Veel 
medewerkers van de Raad voor de kinderbescherming en 
soms zelfs rechters zijn echter onvoldoende op de hoogte van 
wat hierover in de wet staat. Wat gaat de minister doen om 
ervoor te zorgen dat de wet goed wordt toegepast? 
Uit de experimenten met verplichte scheidings- en 
omgangsbemiddeling blijkt dat met name 
scheidingsbemiddeling, waarbij een mediator de communicatie 
tussen partners met een conflict over de omgangsregeling op 
gang brengt, een groot succes is. Daarom moet mediation 
verplicht worden, al moet die wel aan kwaliteitseisen voldoen. 
De procedures moeten zodanig worden ingericht dat de 
rechter zich pas over de zaak buigt, nadat een mediator 
verslag heeft uitgebracht over de bemiddelingsgesprekken. Is 
dat nog niet het geval, dan heeft de rechter twee opties. Of hij 
geeft een niet-ontvankelijkheidverklaring af als er geen 
bemiddeling heeft plaatsgevonden, voordat het verzoek is 
ingediend. Of, als een verzoek is ingediend, zonder een 
verslag van een mediator, verwijst hij automatisch naar een 
mediator. 
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Om te voorkomen dat de mediationfase wordt gebruikt om tijd 
te rekken, zodat omgang in de tussentijd niet plaatsvindt, moet 
de wet een standaardomgangsregeling gaan bevatten die erop 
neerkomt dat de niet-verzorgende ouder het recht op de 
kinderen heeft gedurende een weekend per 14 dagen. Om een 
verzorgende ouder die een omgangsregeling frustreert, na 
tussenkomst van een mediator en een beschikking van de 
rechter, nadat deze het verslag van de mediator heeft 
ontvangen, te prikkelen tot medewerking, kan eraan worden 
gedacht deze te veroordelen tot betaling van de 
procedurekosten van de andere ouder. Daartoe kan het 
huidige systeem van kostencompensatie worden losgelaten. 
Voorts kan het noodzakelijk zijn te komen tot een 
omgangsondertoezichtstelling (omgangs-OTS), waarbij een 
kindervoogd wordt benoemd om de omgang vlot te trekken. De 
voogd, die tevens mediator zou kunnen zijn, moet geen relatie 
hebben met de jeugdzorg, want daar wordt veel over 
geklaagd, net als over de Raad voor de kinderbescherming. 
Voor de benodigde financiën waarover de voogd/mediator 
moet beschikken, kan worden gedacht aan het parkeren van 
een deel van de kinderbijslag. Pas als mediation is mislukt, 
hetgeen moet blijken uit de rapportage aan de rechter, komen 
de Raad voor de kinderbescherming en andere deskundigen in 
beeld. 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de knelpunten 
die zich voordoen bij het advies van de forensisch deskundige 
aan de rechter?  
 
Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA) vindt mediation een 
uitstekend hulpmiddel als partners bereid zijn hun conflict met 
behulp van een derde op te lossen. Er staat weliswaar in het 
burgerlijk wetboek dat ouders het gezamenlijk gezag houden, 
maar daar moet nu ook concrete uitwerking aan worden 
gegeven. Het vertrekpunt bij echtscheiding en ontbinding van 
geregistreerd partnerschap moet zijn dat beide ouders na de 
echtscheiding zorgouders blijven. In de praktijk wordt na de 
scheiding vaak onderscheid gemaakt tussen zorg en omgang, 
maar de CDA-fractie vindt dat beide ouders na de scheiding 
hun gelijkwaardige positie met betrekking tot het gezag over 
de kinderen moeten behouden. Daarom moeten er over die 
zorg afspraken worden gemaakt, nog voordat het apart wonen, 
het scheiden een feit is. In artikel 80d staat dat de partners, 
voordat een geregistreerd partnerschap kan worden 
ontbonden, een convenant moeten sluiten. In de artikelen 155 
tot en met 159 staan over echtscheiding dezelfde aspecten, 
maar er wordt met geen woord gerept over de zorg voor de 
kinderen. De CDA-fractie pleit er daarom voor een artikel in de 
wet op te nemen die de bepaling bevat dat ouders afspraken 
moeten maken over de zorg voor de kinderen, net als in artikel 
80d. Dan is er vooraf duidelijkheid voor het kind. Valt een 
geregistreerde relatie uit elkaar, dan biedt de wet het kader 
voor de zaken die dan moeten worden geregeld. De relatie 
tussen vader en kind en moeder en kind wordt dan niet 
verbroken bij het verbreken van de relatie. Als zorg ontbreekt 
of onmogelijk is, als dat de reden is voor echtscheiding, biedt 
de wet ontheffings- of ontzettingsmogelijkheden op grond van 
het niet in staat zijn tot of niet willen opnemen van de 
verzorgingstaak. Wanneer partners er niet uitkomen, dan is 
mediation mogelijk. Dit past in een toekomstgerichte visie op 
het ouderschap en de daarmee samenhangende zorgtaken, 
want die blijf je houden bij scheiding. De verantwoordelijkheid 
daarvoor moet je niet kunnen ontlopen. 
In het rapport-Leijnse over kinderalimentatie wordt ervoor 
gepleit bij de vaststelling van kinderalimentatie uit te gaan van 
zorg- en onderhoudskosten. De verdeling van de zorg moet in 
principe fifty-fifty zijn. Wat vindt de minister daarvan? De Raad 
voor de kinderbescherming doet onderzoek naar scheidings- 

en omgangszaken. De norm is een doorlooptijd van 135 
dagen. In het onderzoek wordt bekeken of het al of niet in het 
belang van het kind is hoe de omgang en de verzorging tussen 
ouders wordt geregeld. In het CDA-voorstel zou dit onderzoek, 
wanneer er alsnog problemen ontstaan rondom zorg en 
omgang na de scheiding, echter meer een 
beschermingsmaatregel zijn. Dat is een andere fase van het 
ouderlijk gezag. 
 
De heer Schonewille (LPF) vindt het tijd door te pakken met 
mediation bij scheidings- en omgangszaken. De fase van 
onderzoek -- wat vindt de minister van het onderzoek van prof. 
Hoefnagels? -- en experiment is voorbij. De LPF-fractie pleit 
voor een krachtig signaal in de vorm van een aanpassing van 
de huidige regelgeving. De wegwijzer moet niet meer in de 
richting van de rechter wijzen, maar in die van de mediator. De 
wetgever dient duidelijk te maken dat de echtgenoten 
vanzelfsprekend zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor het maken van afspraken bij de ontbinding van hun 
huwelijk. De rechter heeft daarbij in beginsel geen rol. Hij is 
slechts ultimum remedium. Partners die voornemens zijn hun 
relatie te beëindigen, hebben vervolgens een keuze. Ze 
kunnen zelf een overeenkomst opstellen en bespreken de 
juridische merites daarvan met een advocaat of een notaris. 
De laatste kan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap 
de noodzakelijke scheidingsformaliteiten verzorgen. De 
partners kunnen ook een mediator inschakelen, waarna de 
overeenkomst tot stand komt tijdens gesprekken met hem of 
haar. Indien nodig, kan ook nog een advocaat of notaris 
worden ingeschakeld. De overeenkomst bevat alle essentialia, 
met name een regeling over de omgang tussen de niet-
verzorgende ouder en de kinderen. Het sluitstuk van een en 
ander is dat inzake scheidings- en omgangszaken eerst 
toegang tot de rechter wordt verleend, indien de partners 
kunnen aantonen dat het via bemiddeling niet is gelukt. 
Uiteraard moet er worden voorzien in een sanctie voor 
partners die de bemiddeling frustreren. Als er later problemen 
ontstaan naar aanleiding van de gesloten overeenkomst, dient 
telkens eerst te worden bemiddeld alvorens de rechter in beeld 
komt. 
De voordelen van deze opzet: de partners nemen zelf de 
verantwoordelijkheid voor het oplossen van hun probleem; ze 
hebben, als er kinderen zijn, echt afscheid van elkaar 
genomen en zijn ervan doordrongen dat ze met elkaar verder 
gaan als ouders van de kinderen; de omgang tussen beide 
ouders en de kinderen is de norm; er valt capaciteit vrij binnen 
de rechterlijke macht; de behoefte aan deskundigenrapporten 
zal drastisch afnemen. Als gevolg hiervan ontstaat een sterke 
impuls op het vak van mediator, maar de ontwikkeling ervan 
blijft bij de beroepsgroep zelf liggen. Het NMI is inmiddels druk 
bezig met het ontwikkelen van kwaliteitseisen aan mediators 
en met het verschoningsrecht. Er hoeft geen keuze te worden 
gemaakt tussen vrijwillige of verplichte mediation, want de 
inzet is gericht op vanzelfsprekende mediation. 
Het is voor het kind cruciaal dat de omgang met beide ouders 
ongestoord plaats blijft vinden, ook tijdens het 
echtscheidingsproces. Het moet beide ouders duidelijk zijn dat 
de omgang tussen ouders en kind de norm is. Die moet dus 
onverkort worden gehandhaafd. De LPF pleit voor hardere 
maatregelen om het omgangsonrecht te bestrijden, want de 
huidige sanctiemogelijkheden schieten tekort. De heer 
Schonewille stemt in met het pleidooi voor uitbreiding van de 
wettelijke regeling van de ondertoezichtstelling met een 
omgangs-OTS. Ook ziet hij graag dat het frustreren door de 
verzorgende ouder van de omgang tussen het kind en de niet-
verzorgende ouder strafbaar wordt gesteld. Juridisch traineren 
door de verzorgende ouder mag niet meer worden beloond.  
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Ook hiervan gaat een sterk stimulerende werking uit op het 
bemiddelingstraject, aangezien de alternatieven zeer 
onaantrekkelijk zijn. Bemiddeling is de beste route voor bijna 
iedereen. 
 
Mevrouw Arib (PvdA) meldt dat haar fractie vanaf het begin 
voorstander is geweest van omgangs- en 
scheidingsbemiddeling, maar in de praktijk blijven zich toch 
problemen voordoen, al zou je nog veel meer zaken hierover 
in de wet opnemen. Als een ouder zich niet aan de 
overeenkomst houdt, biedt wet een aantal vrij vergaande 
dwangmiddelen, zoals de ondertoezichtstelling, het opleggen 
van een dwangsom, de aanwijzing van een gezinsvoogd en 
het ophalen van het kind door de politie. Het is dus zaak ook te 
kijken naar alternatieve manieren voor conflictoplossing, want 
als het conflict voortduurt, is dat zeer schadelijk voor de 
kinderen. De voorstellen over verplichte bemiddeling voor 
scheidende ouders die niet tot afspraken over de kinderen 
kunnen komen, worden onderschreven door degenen die zich 
professioneel met de problematiek bezighouden, ook door de 
Raad voor de kinderbescherming. De PvdA ondersteunt die 
ook, maar wat vindt de minister daarvan? 
Omgangsbemiddeling is ook een goed alternatief, maar dit 
wordt nog niet ten volle gebruikt door onvoldoende tijd, geld en 
mensen, ondanks de positieve resultaten. Het voordeel ervan 
is dat partijen zelf afspraken maken, zodat het vertrouwen op 
de naleving ervan groter is. De ouders zijn ook minder geneigd 
het onderste uit de kan te halen. Omgangsbemiddeling moet 
toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met weinig 
financiële middelen. Als bemiddeling niet lukt, kan er van 
omgangshuizen gebruik worden gemaakt, maar de financiering 
daarvan is onzeker. Daar moet geld voor worden vrijgemaakt, 
want het gaat om een publieke functie waarin de overheid een 
verantwoordelijkheid heeft. Mevrouw Arib steunt het 
amendement op dat punt. 
Op basis van welke criteria besluit de Raad voor de 
kinderbescherming om kinderen al of niet uit huis te plaatsen? 
Kan de minister voor eind 2003 met een notitie komen, waarin 
deze criteria worden uitgewerkt? De normen uit 2000 hebben 
te veel betrekking op de procedures en te weinig op de inhoud. 
Er is nog geen toezicht en controle op de kwaliteit van 
deskundigen. De Vereniging voor nader onderzoek 
rechtspleging vraagt om duidelijke richtlijnen en een checklist, 
aan de hand waarvan kan worden bekeken hoe het staat met 
de kwaliteit van de deskundigen. 
Wat betreft de positionering van de forensische diagnostiek 
zou eerst worden aangehaakt bij de bureaus voor jeugdzorg, 
maar nu wordt ervoor gepleit deze bij een aparte dienst onder 
te brengen. Wat zijn de beweegredenen daarvoor? 
Versnippering moet worden voorkomen. Ouders en kinderen 
moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Hoe staat het met de aansluiting van een en ander op de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de 
reactie van de Vedifo? 
 
De heer De Wit (SP) vindt de huidige omgangsregeling niet 
goed, want die leidt in de praktijk niet tot een oplossing. Het tot 
stand brengen van een omgangsregeling is echter niet in de 
wet opgenomen. Onwillige ouders kun je een dwangsom 
opleggen, maar dat leidt er niet toe dat kinderen contact 
krijgen met ouders/verzorgers, al hebben ze daar recht op en 
al hebben de ouders in feite een verzorgings- en contactplicht 
ten opzichte van de kinderen. Daar moeten ze dus op worden 
gewezen. Wat er nu op dit punt is geregeld, voorziet niet in dat 
essentiële punt. De rechter komt er vervolgens meestal niet 

toe de knoop door te hakken en een regeling tot stand te 
brengen. 
De SP-fractie is voorstander van verplichte bemiddeling buiten 
de rechter om, want dat heeft meer kans van slagen. Ook 
voorkom je de polarisende sfeer met advocaten. De kwaliteit 
van de bemiddeling is wel van groot belang. De te stellen 
eisen daaraan moeten worden vastgelegd, zodat er een 
standaard ontstaat. Daarnaast moeten er codes komen, 
waaraan men zich moet houden. De bemiddelaar moet in een 
verslag vastleggen wat er is gebeurd. Hij of zij heeft wel een 
verschoningsrecht als het gaat om vertrouwelijke informatie. 
Als de bemiddelaar tot een oplossing komt, kan het resultaat 
worden vastgelegd in een juridisch afdwingbare overeenkomst. 
Bij het bereiken van overeenstemming hoeft de rechter geen 
rol meer te spelen. Wordt die overeenstemming niet bereikt, 
dan moet de rapportage van de bemiddelaar aan de rechter 
worden voorgelegd. Daarin moeten de verhoudingen van 
beide partijen ten opzichte van de omgang worden 
aangegeven. De vraag daarbij is welke ruimte de rechter krijgt, 
want er moet worden voorkomen dat, als er al een 
bemiddelingstraject heeft plaatsgevonden, de rechter hetzelfde 
traject weer langsloopt en er opnieuw allerlei onderzoeken 
plaatsvinden. De rechter moet op basis van het rapport van de 
mediator een beslissing nemen, aan de hand van het 
bemiddelingsresultaat, en vervolgens een regeling opleggen. 
Wordt een uitspraak gefrustreerd door een van beide partijen, 
dan moet de rechter het middel van de gezagswijziging 
toepassen. Dat is de enige sanctie die lijkt te werken. 
Gezagswijziging is voor de ouder die met de zorg is belast een 
dermate ingrijpende middel dat het dreigen daarmee al vaak 
tot een oplossing leidt. 
 
De heer Teeven (LeefbaarNederland) is voor verplichte 
bemiddeling. Voordat er wordt gesproken over de zorgregeling 
moeten de wederzijdse partners goed afscheid van elkaar 
nemen. Als dat niet gebeurt, is dat vaak een beletsel voor het 
maken van afspraken over een omgangsregeling. Bij 
mediation moet ook worden bekeken of er goed afscheid is 
genomen. Als verplichte bemiddeling niet in een keer lukt, dan 
moet er niet meteen naar de kinderrechter worden gelopen. 
Deze vorm van bemiddeling moet een voortdurend proces zijn. 
Dit kan betekenen dat er tot een voorlopige omgangsregeling 
wordt gekomen, gebaseerd op gezamenlijk co-ouderschap. 
Daarbij horen zaken als de frequentie van het onderhouden 
van de gezins- en familiebanden, niet alleen met ouders, maar 
ook met grootouders, de verblijfsplaats van het kind -- het 
streven moet erop gericht zijn dat het kind verblijft in de 
ouderlijke woning -- en een afspraak over een evaluatie van de 
omgangsregeling die na bemiddeling tot stand is gekomen. Na 
een bepaalde periode kan blijken dat er andere afspraken 
moeten worden gemaakt. De bemiddeling kan ook na een jaar 
nog plaatsvinden, bijvoorbeeld als er sprake is van terugval in 
de gemaakte afspraken. 
De bemiddelingsafspraken moeten worden vastgelegd in een 
juridisch afdwingbaar ouderschapsconvenant, zonder dat de 
strafrechter daaraan te pas komt. De heer Teeven ziet niets in 
het korten op de financiële bijdrage aan de ouders. Hij kan zich 
wel wat voorstellen bij het vrij zetten van gelden ten behoeve 
van het kind, zodat hij of zij daar later gebruik van kan maken. 
De inschakeling van de Raad voor de kinderbescherming en 
de stichtingen Jeugdzorg en Bureau jeugdzorg moet worden 
voorkomen, want momenteel zijn de deskundigen het vaak 
helemaal niet eens over de belangen van het kind. De 
doorlooptijden zijn te lang. De rapporten nemen te veel tijd in 
beslag, terwijl de raad niet altijd de verantwoordelijkheid neemt 
voor de kwaliteit van de rapportages over omgangsregelingen. 
Hoe staat het met het recht op contra-expertise en second  
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opinion van de zijde van ouders en wellicht het kind? Kan het 
kind, jonger dan twaalf jaar, in bepaalde situaties een 
zwaardere stem krijgen? 
 
Mevrouw Halsema (GroenLinks) vindt samenleven of scheiden 
een privéaangelegenheid waar de overheid zoveel mogelijk 
buiten moet blijven. Dat verandert als er kinderen in het geding 
zijn, ook gelet op het Verdrag voor de rechten van het kind. Er 
is sprake van een publiek belang als het gaat om het bewaken 
van het welzijn van kinderen. Echtscheiding grijpt vaak diep in 
een kinderleven in, soms tot in het volwassen leven, zodanig 
dat het maatschappelijk en persoonlijk functioneren er later 
door kan worden belemmerd. Een goed verlopende 
echtscheiding en een goede omgangsregeling tussen de 
ouders, waarbij beide ouders contact met het kind blijven 
onderhouden, zijn van groot belang. Als de wet te kort schiet in 
het opvangen van het leed van kinderen als een echtscheiding 
of een goede omgangsregeling niet goed verloopt, dan zijn er 
extra maatregelen nodig. Is de minister bereid, omdat 
omgangshuizen in dit kader van groot belang zijn, de bij de 
begroting afgewezen motie-Dittrich/Halsema te heroverwegen, 
met name uit humaniteitafwegingen? 
Mevrouw Halsema ziet ook veel meer in verplichte 
omgangsbemiddeling, waarbij de rechter zoveel mogelijk wordt 
gemeden, dan in rechterlijke procedures, 
hulpverleningscircuits en allerlei onderzoeken. Zij is 
vooralsnog tegen een omgangs-OTS, want dat leidt volgens 
haar tot uithuisplaatsing, iets wat in ieder geval moet worden 
voorkomen. De kwaliteit van de jeugdhulpverlening moet 
worden verbeterd. Ook de kwaliteit van de bemiddeling 
verdient veel aandacht. Een standaard op dit punt is heel 
zinnig. Mevrouw Halsema kan zich ook iets voorstellen bij de 
route die de heer Dittrich aangaf voor omgangsbemiddeling, 
de niet ontvankelijkheidverklaring door de rechter en de 
verwijzing. Hetzelfde geldt voor de kostencompensatie bij het 
frustreren van de omgangsregeling. Hoe staat het met de 
motie-Luchtenveld over de dwangsom? Wat vindt deze 
minister van de voorstellen-Leijnse? 
 
De heer Luchtenveld (VVD) stelt dat de omgangsregeling in de 
praktijk vaak door de verzorgende ouder wordt gefrustreerd. 
Mediation kan een goed middel zijn om in een vroegtijdig 
stadium tot afspraken te komen. Daarmee kan polarisatie in de 
rechtszaal worden voorkomen. Er moeten wel regels over 
kwaliteitseisen worden opgesteld. Ook moeten er afspraken 
worden gemaakt over financiering, wellicht via een 
rechtsbijstandsverzekering, over een verschoningsregeling 
voor degenen die zich met mediation bezighouden, zodat zij 
niet als getuigen kunnen worden opgeroepen door de 
rechtbank, en over omgangshuizen. 
Als mediation niet lukt, kan men weer in de rechtszaal 
terechtkomen. Dan volgt er een rechterlijke uitspraak, maar die 
moet wel worden gehandhaafd, iets wat momenteel de facto 
niet altijd gebeurt. Een omgangs-OTS, die volgens de heer 
Luchtenveld niet tot uithuisplaatsing hoeft te leiden, met een 
gezinsvoogd kan wel degelijk een bemiddelende rol vervullen. 
Dit is echter niet voldoende. Een rechterlijke uitspraak moet in 
een normale situatie worden nageleefd. Partijen mogen die 
niet aan hun laars lappen. De omgangsregeling met beide 
ouders, die in het belang is van de kinderen, moet in de 
praktijk functioneren. Frustratie daarvan kan leiden tot het 
vaker toepassen van juridische sancties, zoals de dwangsom 
of het anders omgaan met kostenveroordeling. Ook kan als 
ultimum remedium worden gedacht aan de strafbaarstelling 
van de onttrekking aan de omgangsregeling bij een echt 
onwillige ouder. Het is hoog tijd dat de regering in actie komt, 
via een wijziging van de wetgeving en de rechtspraktijk, want 

aan het huidige onrecht op dit punt moet een eind worden 
gemaakt. Beide ouders moeten in het belang van het kind 
omgang hebben met het kind. De rechter moet het 
omgangsrecht slechts in uitzonderlijk gevallen ontzeggen, 
bijvoorbeeld als er sprake is van aantoonbare mishandeling 
door een ouder. Als mediation meer wordt toegepast, leidt dit 
tot voldoende besparingen om in financiële zin iets aan deze 
kwestie te doen, zonder extra middelen. 
 
Het antwoord van de minister 
 
De minister onderschrijft dat bemiddeling bij scheiding en 
omgang een zeker succes kan hebben, maar hij wil dat wel in 
het juiste perspectief plaatsen. Van de 37000 echtscheidingen 
per jaar wordt 50% uitgesproken op basis van een 
gemeenschappelijk verzoek, terwijl 40% bij verstek wordt 
uitgesproken. Slechts in 10% van de gevallen gaat het om 
tegenspraak. Van die 10% komt 30% in aanmerking voor 
bemiddeling. In 40% van die gevallen is bemiddeling 
succesvol. In deze geselecteerde gevallen heeft de rechter 
gesuggereerd bemiddeling te laten plaatsvinden en dat heeft 
vervolgens vrijwillig plaatsgevonden. Bij vermogensrechtelijke 
kwesties lukt ongeveer 70% van de bemiddelingen, maar 
bemiddeling bij een eenmaal tot stand gekomen 
omgangsregeling lukt in 40% van de gevallen. De 
omgangsregeling geeft doorgaans de meeste moeilijkheden. 
Het betreft hier de 4000 zaken die bij de Raad voor de 
kinderbescherming komen. Van die gevallen komt 17% voor 
bemiddeling in aanmerking, op basis van een selectie. In de 
andere gevallen vindt er onderzoek plaats. Het gaat bij die 
17% niet over omgangsregelingen in het kader van de 
echtscheiding. De omgangsregeling is er al, maar leidt tot 
problemen. Het is de vraag of die voorkomen hadden kunnen 
worden als de omgang bij de echtscheiding anders of beter 
was geregeld. In die gevallen is het wellicht minder zinvol te 
investeren in het tot stand komen van de omgangsregeling. 
Het gaat veel meer om het eventueel reageren als de 
omgangsregeling tot problemen leidt. De vraag is dan of je 
effectiever moet handhaven, of dat je de ruimte moet hebben 
naderhand gebleken moeilijkheden te repareren. 
De minister houdt vraagtekens bij de verplichte bemiddeling. 
Hij vraagt zich af of je op basis van de experimenten kunt 
concluderen dat dit helpt, afgezien van de juridische vraag, 
want de essentie van rechterlijke macht is dat iemand zijn 
geschillen moet voorleggen. Met verplichte bemiddeling creëer 
je in wezen een nieuwe rechterlijke instantie, doordat een 
bepaalde categorie wordt opgelegd haar geschillen aan een 
mediator op te leggen. Het gaat om conflicten die ingevolge de 
Grondwet aan de rechter moeten worden voorgelegd, mede 
omdat er vermogensrechtelijke kwesties spelen. Derhalve kan 
de wetgever bemiddeling niet zo maar verplicht stellen. Ook 
speelt een rol dat verplichte bemiddeling voor alle gevallen 
gaat gelden, terwijl slechts 10% betrekking heeft op de hard 
cases. Van de resterende 90% wordt namelijk 50% onderling 
geregeld, terwijl 40% bij verstek plaatsvindt. Van die 10% 
wordt in slechts 30% van de gevallen bemiddeld. Mediation 
heeft dus in een minderheid van de gevallen succes. Het gaat 
dan ook nog om geselecteerde gevallen, waarvoor mediation 
geschikt lijkt. Als je mediation wilt toepassen op gevallen waar 
het op voorhand niet voor geschikt is, wordt het middel in 
diskrediet gebracht, want het aantal gevallen waarin het niet 
lukt, zal toenemen. De minister vindt wel dat bemiddeling 
zoveel mogelijk moet worden bevorderd. Vervolgens kan 
worden bezien of de cijfers hetzelfde blijven. De experimenten 
berusten nu op vrijwilligheid. Als je de drang verhoogt en de 
percentages blijven hetzelfde, dan ontstaat een basis voor de 
stelling dat je er kunt uitkomen in gevallen van tegenspraak.  
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Biedt de rechter, zoals nu geldt voor de meerderheid van de 
gevallen van tegenspraak, een bevredigende oplossing, dan 
hoeft er niet te worden bemiddeld. Het is nog niet aangetoond 
dat de regeling via de rechter een minder bevredigende is dan 
die via mediation. Het staat ook nog niet vast dat regelingen, 
tot stand gekomen via mediation, zich in de tijd beter bewijzen. 
Daarom is de tijd nog niet rijp om mensen tot mediation te 
dwingen. 
Echtscheiding blijft een moeizame kwestie, die vaak met ruzie 
gepaard gaat. Het heeft geen zin te stellen dat de ruzie eerst 
moet worden bijgelegd, want in de moeilijke gevallen lukt dat 
juist niet. Dan is er altijd een zwakkere partij, als dat al niet de 
kinderen zijn. Ook al gaat het in 50% van de gevallen goed, 
het is de vraag hoe het na een jaar of na vijf jaar gaat, want 
een groot deel van de omgangsproblemen ontstaat later. Dat 
kunnen ook omgangsregelingen zijn die bij onderlinge 
overeenstemming tot stand zijn gekomen. Een goede 
omgangsregeling bewijst zich in de tijd en strookt in beginsel 
met wat er in de wet over is bepaald, namelijk dat er wat beide 
ouders betreft sprake is van omgang, gezag en zorg. In 10% 
van het totale aantal echtscheidingen is er een probleem. De 
bemiddelingen betreffen momenteel vooral het tot stand 
komen van een regeling, maar dat wil niet zeggen dat die zich 
in de tijd beter bewijzen dan de regeling die via de rechter tot 
stand komt. De tijd is nog niet rijp om over dwang te beginnen, 
hooguit meer drang als het werkt. 
Bij het aan de laars lappen van een omgangsregeling moet 
onderscheid worden gemaakt tussen het tot stand brengen 
van een omgangsregeling -- dan werkt mediation 
vruchtbaarder dan de rechter -- en een bestaande 
omgangsregeling. Het is mogelijk dat een bestaande 
omgangsregeling niet wordt nageleefd. Om te voorkomen dat 
de niet-verzorgende ouder wordt benadeeld, moet worden 
geprobeerd om er via onderlinge afstemming uit te komen, 
voordat de rechter een alternatief oplegt die iemand niet 
bevalt. De minister zegt toe na te gaan waarom de rechter de 
kinderen meestal aan de vrouwelijke partner toewijst, maar dat 
komt deels door de opvatting in de samenleving wie het beste 
voor het kind kan zorgen. Hij erkent dat er momenteel 
ongelijkheid op dit punt bestaat -- ook daarom is het zinnig de 
drang tot mediation te verhogen -- maar wijst er nogmaals op 
dat het ook wat dit betreft over de omstreden zaken gaat, die 
10%. Een uitbreiding van het aantal experimenten leidt 
overigens al tot een verhoging van de drang. De rechter kan 
partijen ook mediation suggereren, maar onder de huidige 
wetgeving riekt het naar rechtsweigering als er geen oordeel 
wordt uitgesproken, voordat er bemiddeling heeft 
plaatsgevonden. Dit brengt in ieder geval met zich dat de 
overheid regels stelt voor mediation en daar kwaliteitseisen 
aan stelt, maar dat kan een averechts effect hebben, omdat 
mediation wellicht nu zo'n succes is, omdat het nog niet 
geregeld is. Als mediation ook nog eens verplicht wordt, dan 
moet de overheid wellicht de kosten ervan dragen, maar dat 
leidt tot een enorm dure uitbouw van het rechtssysteem, terwijl 
de rechter er al is. De drang tot mediation wordt vaak 
veroorzaakt door de duur van het proces voor de gewone 
rechter of het onbevredigende resultaat. Dat dringt mensen 
ertoe er bij onderlinge overeenstemming uit te komen. Als bij 
toegenomen drang het succes hetzelfde blijft en de regeling 
bestendig blijkt, dan is er reden om daartoe over te gaan. 
Daarbij doet zich ook de vraag voor hoever de overheid wil 
gaan om ter zake regels te stellen. 
Het maken van een conceptafspraak over de omgang, voordat 
de zaak bij de rechter wordt aangekaart, is een vorm van 
drang, maar de kans is groot dat men er dan niet uitkomt, want 
het betreft ook hier weer die 10% hard cases. Het is de vraag 
of je met een dergelijke regeling geschillen over de omgang 

voorkomt. De minister is bereid om dit aspect te bekijken, maar 
hij wijst in dit kader op de algemene stelling dat de 
omgangsregeling geen zaak is, waarbij onderlinge 
overeenstemming beslissend mag zijn. Is dat wel zo, dan 
codificeer je daarmee de verschillende machtsposities binnen 
het huwelijk. Dus is het overwegen van bemiddeling op dit punt 
zeker de moeite waard. 
De vraag of je niet af moet van het systeem van interventie 
door de overheid bij ontbinding of sluiting van het huwelijk leidt 
tot een geheel andere situatie. De samenleving wordt door al 
die ontbonden huwelijken enorm op kosten gejaagd, maar feit 
is wel dat het huwelijk een aparte overeenkomst is, vanwege 
de rechtsgevolgen. In het geval van kinderen is er echter 
sprake van een publieksrechtelijk belang. Dat het in 50% van 
de gevallen goed gaat, kan het gevolg zijn van het feit dat een 
en ander via de rechter moet lopen, want dat is een toets. 
Hoeft men niet meer naar de rechter, dan kunnen ouders zelf 
een contract opmaken en die vervolgens inschrijven. In de wet 
wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen het huwelijk en 
het geregistreerd partnerschap, omdat het laatste bij contract 
wordt aangegaan, en dus ook bij contract wordt ontbonden. 
Kiest men voor de rechtsvorm van het huwelijk, dan heeft dat 
strakkere consequenties. Derhalve geldt dat ook voor de 
ontbinding. 
Het recht van de niet verzorgende ouder op omgang is in de 
wet opgenomen. Het geschil heeft echter vaak betrekking op 
het feit dat de afspraak daarover niet wordt nagekomen. De 
vraag of de wetgever daarvoor een standaardomgangsregeling 
moet treffen, is al bekeken, maar daarbij is gebleken dat juist 
afspraken over omgang tot moeilijkheden leiden. Daarover kan 
hooguit iets regelends worden opgenomen, in die zin dat, als 
men geen afspraak heeft gemaakt, dit of dat de regeling is. 
Daarbij kan worden gedacht aan omgang eens in de veertien 
dagen. De minister zal bekijken of een dergelijke regeling 
zinvol is. Een conflict op het moment dat de partners er nog 
niet uit zijn, leidt inderdaad vaak tot problemen. Dat is de 
meest conflictueuze fase in een echtscheiding. Als je die 
problemen met een bepaalde regeling kunt voorkomen, dan 
moet dat niet worden nagelaten. De minister zal daar ook naar 
kijken. 
Er zijn effectieve middelen om een bestaande 
omgangsregeling af te dwingen. De dwangsom is er, evenals 
de kostencompensatieregeling. De laatste berust niet op de 
wet, maar op de praktijk van de rechter. In de wet staat dat de 
kosten moeten worden betaald door de partij die het geschil 
verliest. De naleving moet wel beter worden verzekerd. 
Daarnaast moet worden voorkomen, ook al is er een goede 
regeling, dat de verzorgende ouder alsnog zijn zin krijgt. Ook 
kan het voorkomen dat de omgang na een geschil moet 
worden gewijzigd. De OTS in die situatie is nu al mogelijk. In 
het voorstel van de heer Dittrich wordt de voogd ook mediator. 
Deze kan de omgang anders regelen, maar dat is dan een 
wijziging van de bestaande omgangsregeling, terwijl de 
minimale standaardomgangsregeling betrekking heeft op de 
situatie, voordat er een omgangsregeling is. Daar wordt op 
teruggekomen. 
De vraag blijft of je de lasten van echtscheiding bij de 
gemeenschap of de ouders moet leggen. Overigens is dit een 
VWS-kwestie, omdat het niets te maken heeft met Justitie. De 
echtscheiding wordt slechts in het civiele recht geregeld. Over 
de motie op dit punt merkt de minister op dat dit in geen geval 
een voorziening is die bij Justitie thuishoort. Het is een 
Welzijnsvoorziening. Wordt aan de kwaliteitseisen voor een 
deskundige voldaan -- daar wordt ook in de brief op 
teruggekomen -- dan gaat het niet aan een aparte 
kwaliteitstoets op die deskundigheid in te stellen. Overigens 
verschillen deskundigen heel vaak van mening. 
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Desgevraagd zegt de minister toe ruim voor de stemming over 
de begroting Justitie schriftelijk terug te komen op de diverse 
kwesties die de Kamer aan de orde heeft gesteld. Dan kan 
daar in een vervolg-AO verder op worden ingegaan. Er zal met 
name worden ingegaan op de diverse fases, waarbij zich 
problemen voordoen, wat er aan cijfers op dat punt 

beschikbaar is en wat de eventuele oplossingen zijn. 
 
De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, 
Van Blerck-Woerdman 
 
De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
Netelenbos 
 
De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Justitie, 
Beuker 
 
1 Samenstelling: 
Leden:  
Van de Camp (CDA), K.G. de Vries (PvdA), Dittrich (D66), Vos 
(GroenLinks), Cornielje (VVD), Rouvoet (ChristenUnie), Van 
Blerck-Woerdman (VVD), voorzitter, Adelmund (PvdA), 
Luchtenveld (VVD), Albayrak (PvdA), ondervoorzitter, De Wit 
(SP), Rietkerk (CDA), Halsema (GroenLinks), Eurlings (CDA), 
Blok (VVD), Çörüz (CDA), Teeven (Leefbaar Nederland), 
Wolfsen (PvdA), Jan de Vries (CDA), Van Haersma Buma 
(CDA), Schonewille (LPF), Stuger (LPF), Van Vroonhoven-Kok 
(CDA), Zeroual (LPF) 
 
 
2 Samenstelling: 
Leden: 
Terpstra (VVD), Rouvoet (ChristenUnie), ondervoorzitter, 
Rijpstra (VVD), Netelenbos (PvdA), voorzitter, Van Blerck-
Woerdman (VVD), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), 
Vendrik (GroenLinks), Kant (SP), Eurlings (CDA), Wilders 
(VVD), Verbeet (PvdA), Van Ruiten (LPF), Van Oerle-van der 
Horst (CDA), De Graaf (LPF), Dekker (LPF), Van Geen (D66), 
Jense (Leefbaar Nederland), Vietsch (CDA), Jukema (LPF), 
Tonkens (GroenLinks), Joldersma (CDA), Smilde (CDA), Van 
Heteren (PvdA) 
 
 
 

Moties en toezeggingen  
scheiding- en 
omgangsproblematiek 
 
4 juni 2003 
 
1. Inleiding 
Op 14 november en 11 december 2002 heb ik met uw Kamer 
overleg gevoerd over een aantal onderwerpen in het kader van 
de problematiek rond echtscheiding en (de naleving van) 
omgangsregelingen. Tijdens dit overleg en de 

begrotingsbehandeling van justitie is een aantal moties 
ingediend en aangenomen door uw Kamer. In deze brief 
informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de 
volgende moties: 
1. Motie Schonewille c.s. (Kamerstukken II 2002/2003, 28 

600 VI, nr.114) die strekt tot een nader onderzoek binnen 
drie maanden naar de mogelijkheid van echtscheiding 
zonder tussenkomst van de rechter; 

Ministerie van Justitie 

Directoraat-Generaal Wetgeving, 
Rechtspleging en Rechtsbijstand 
 
Directie Wetgeving 
 

2. Motie Luchtenveld c.s. (Kamerstukken II 2002/2003, 28 
600 VI, nr.57) die strekt tot het bevorderen van het 
instrument van de dwangsom in gevallen waarin een 
omgangsregeling wordt gefrustreerd. 

 
Tevens geef ik gevolg aan de toezeggingen die ik heb gedaan 
tijdens het algemeen overleg op 11 december 2002 
(Kamerstukken II 2002/2003, 28 600 VI, nr. 126): 
− in hoeverre verstrekking van adresgegevens van de 

verzorgende ouder en het kind aan de niet-verzorgende 
ouder wordt belemmerd door de Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA); 

− het geven van inzicht, indien op eenvoudige wijze 
mogelijk, in de mate waarin de rechter de gemaakte 
afspraken in een echtscheidingsconvenant inhoudelijk 
toetst bij het geven van een echtscheidingsbeschikking. 

 
2. Motie Schonewille c.s. 
De mogelijkheid van scheiden zonder rechterlijke tussenkomst 
behoeft in ons land nauwelijks aanvullend onderzoek. Zo is 
onder meer uit de resultaten van de onder 
verantwoordelijkheid van Justitie uitgevoerde experimenten 
met scheidings- en omgangsbemiddeling gebleken dat 
scheiden zonder rechterlijke tussenkomst langs de weg van 
bemiddeling en op basis van een convenant met voldoende 
waarborgen omkleed kan plaatsvinden. Wel bestaan er nog 
vragen met betrekking tot het ontbreken van een executoriale 
titel en de erkenning van deze wijze van scheiden in het 
buitenland.  
Ik heb met het oog daarop een aantal vragen betreffende de 
mogelijkheden en consequenties van scheiden zonder 
rechterlijke tussenkomst uitgezet bij het Comité personen- en 
familierecht van de Raad van Europa om te inventariseren of, 
en zo ja onder welke voorwaarden, echtscheiding zonder 
tussenkomst van de rechter in andere Europese landen 
mogelijk is. Hierbij zullen aspecten van internationaal 
privaatrecht worden betrokken, met name inzake de erkenning 
van echtscheidingen zonder tussenkomst van de rechter. 
 
Het CBS heeft op 19 mei jl. cijfers gepubliceerd over 
ontbinding van het huwelijk en de flitsscheiding. Uit deze cijfers 
blijkt dat in 2002 33.643 huwelijken door echtscheiding zijn 
ontbonden terwijl dat er in 2001 nog 37.104 waren. Het totaal 
aantal ontbindingen van het huwelijk zou echter ongeveer 
gelijk zijn, omdat een deel van de huwelijken is ontbonden via 
de flitsscheiding. Het aantal flitsscheidingen is gestegen van 
682 in 2001 tot 4073 in 2002.  
De grote toename van ontbinding van het huwelijk via de 
flitsscheiding vind ik zorgelijk. Vanuit principieel oogpunt ben ik 
van mening dat het huwelijk een verbintenis met bijzondere 
betekenis is, die maakt dat we haar niet als een ‘gewone’ 
overeenkomst op basis van onderlinge overeenstemming 
kunnen ontbinden. Voor de verbreking van het huwelijk acht ik 
een rechterlijke beslissing aangewezen. 
Daarnaast is het, zoals ik hierboven reeds aangaf, de vraag of 
een echtscheiding via de weg van de flitsscheiding in het 
buitenland altijd wordt erkend. Vooralsnog vind ik het evenwel 
niet noodzakelijk om de mogelijkheid van de flitsscheiding met 
onmiddellijke ingang ongedaan te maken, mede omdat de  
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mogelijkheid van omzetting van een huwelijk in een 
geregistreerd partnerschap en vice versa toentertijd bewust is 
gecreëerd door de wetgever. De belangrijkste reden voor de 
opname was dat iedereen in de gelegenheid moet worden 
gesteld alsnog een keuze te maken voor een geregistreerd 
partnerschap of een huwelijk. In de memorie van toelichting bij 
de Wet openstelling huwelijk is reeds met zoveel woorden 
gewezen op de mogelijkheid van de flitsscheiding: “Op één 
consequentie van de omzetting van een huwelijk in een 
geregistreerd partnerschap wordt in het bijzonder gewezen. 
Een geregistreerd partnerschap kan met wederzijds 
goedvinden beëindigd worden buiten de rechter om. Een 
huwelijk kan niet buiten de rechter om beëindigd worden. (...)” 
(Kamerstukken II 1998-1999, 26672, nr.3, p.9). Ook tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste 
Kamer is dit punt aan de orde geweest. 
 
Ik zal u uiterlijk eind 2003 berichten over de uitkomsten van de 
vragen die ik heb uitgezet bij de Raad van Europa. Bij de 
uitkomsten zal ik u tevens berichten over de planning van de 
evaluatie van de Wet openstelling huwelijk waarin expliciet 
aandacht zal worden besteed aan de verhouding van het 
huwelijk tot het geregistreerd partnerschap (art. III Wet 
openstelling huwelijk). Deze evaluatie dient uiterlijk 1 april 
2006 gereed te zijn maar zo nodig zal ik deze evaluatie 
vervroegd uitvoeren. 
 
3. Motie Luchtenveld c.s. 
Conform de motie Luchtenveld c.s. heb ik overleg gevoerd met 
de Raad voor de Rechtspraak over het bevorderen van het 
instrument van de dwangsom in gevallen waarin een 
omgangsregeling wordt gefrustreerd. De Raad voor de 
Rechtspraak erkent dat er in een aantal gevallen grote 
problemen ontstaan bij de door de rechter opgelegde 
omgangsregelingen, maar geeft daarbij tevens aan dat 
maatregelen als lijfsdwang en het opleggen van 
dwangsommen de gerezen problemen niet oplossen. “De 
maatregelen blijken in de praktijk zelfs contraproductief te 
werken en zijn in ieder geval niet bevorderlijk voor een 
positieve ontwikkeling ten aanzien van de uitvoering van een 
omgangsregeling” aldus de Raad voor de Rechtspraak. 
Rechters zijn om deze reden terughoudend om gebruik te 
maken van dergelijke instrumenten. 
Ik ben niettemin van mening dat de dwangsom wel een goede 
‘stok achter de deur’ kan zijn om echtgenoten te stimuleren om 
het maken van afspraken in het kader van de scheiding 
serieus ter hand te nemen. Ik zal dit punt dan ook meenemen 
bij de uitwerking van onder meer de motie Pater-Van der Meer 
cs. inzake het creëren van een wettelijke plicht voor ouders om 
voor echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd 
partnerschap afspraken te maken over de zorg over hun 
kinderen (TK 28 600 VI, nr.112). 
 
4. Wet GBA 
Aan derden kunnen persoonsgegevens uit de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) worden verstrekt indien dit 
noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de 
betrokkenen of van de rechten of vrijheden van anderen. 
Daarbij dienen, indien sprake is van een inbreuk op het privé-
leven, tevens de voorwaarden zoals vermeld in artikel 8, 
tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), 
in acht te worden genomen. Verstrekking van gegevens uit de 
GBA aan een derde, zoals een ex-echtgenoot of advocaat, 
moet worden gezien als een afwijking van het primaire doel 
van de GBA. Mede in verband hiermee is bij Wet van 5 april 
2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens (Stb.2001, 180) onder 
meer artikel 98 van de Wet GBA als volgt gewijzigd: “Aan een 
derde wordt op schriftelijk verzoek een gewaarmerkt afschrift 
verstrekt van de algemene gegevens en de verwijsgegevens 
voor zover de verstrekking van die gegevens is 
voorgeschreven in een algemeen verbindend voorschrift, dan 
wel voor zover die gegevens noodzakelijk zijn in verband met 
de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift en 
worden gevraagd door een derde die uit hoofde van ambt of 
beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaamheden is belast. 
Het verzoek behelst de gronden voor de verstrekking”. 
Met deze beschrijving is beoogd de kring van derden te 
beperken tot bepaalde beroepsgroepen waarvan, bijvoorbeeld 
door het bestaan van gedragscodes, mag worden 
aangenomen dat de leden daarvan op de juiste wijze met de 
verstrekte GBA-gegevens zullen omgaan. Onder de 
omschrijving vallen onder meer advocaten. 
Geconcludeerd kan worden dat de niet-verzorgende ouder niet 
zelfstandig de GBA-gegevens van de ex-echtgenoot kan 
opvragen, maar dat zijn advocaat dit wel kan doen in het kader 
van een procedure. De niet-verzorgende ouder heeft dus de 
mogelijkheid om, indien de adresgegevens van zijn ex-partner 
onbekend zijn, wijziging van het gezag of vaststelling van een 
omgangsregeling te vragen. 
 
5. Inhoudelijke toetsing echtscheidingsconvenant door rechter 
Op verzoek van uw Kamer heb ik tevens nagegaan of er 
inzicht bestaat in de mate waarin de rechter de gemaakte 
afspraken in een echtscheidingsconvenant inhoudelijk toetst bij 
het geven van een echtscheidingsbeschikking. Uit overleg met 
de Raad voor de Rechtspraak is gebleken dat hieromtrent 
zonder nader onderzoek geen cijfers beschikbaar zijn. Hierbij 
tekent de Raad voor de Rechtspraak aan dat, “als aan de 
grondslag voor het echtscheidingsverzoek is voldaan, de 
rechter geen bevoegdheid heeft om de echtscheiding te 
weigeren en nadere voorwaarden te stellen om tot een 
toewijzing van het echtscheidingsverzoek te komen. Ten 
aanzien van verzochte nevenvoorzieningen heeft de rechter in 
een aantal zaken met name bij verzoeken omtrent kinderen de 
plicht om ambtshalve te toetsen of afspraken in 
overeenstemming zijn met wet of verdragen en of de 
afspraken in het belang van het kind zijn. In die gevallen wordt 
soms afgeweken van afspraken tussen partijen.” 
 
6. Plaats van mediation in ons rechtsbestel 
Op dit moment worden de resultaten geëvalueerd van de 
projecten mediation die in de periode 2000-2002 onder 
verantwoordelijkheid van Justitie hebben plaatsgevonden in de 
justitiële infrastructuur. In verschillende regio’s zijn partijen 
door rechters en bureaus rechtshulp in daarvoor geïndiceerde 
gevallen doorverwezen naar daartoe speciaal geselecteerde 
mediators. Doorverwijzing vond uitsluitend op vrijwillige basis 
plaats. Op basis van de resultaten van de projecten zal 
besluitvorming plaatsvinden over structurele, landelijke 
invoering van een doorverwijzingssystematiek voor mediation 
bij de gerechten en in het stelsel van de gefinancierde 
rechtsbijstand.  
In mijn brief van 4 december 2002 (Kamerstukken II 2002-
2003, 28600 VI, nr.105) heb ik aangegeven dat ik de 
besluitvorming over landelijke invoering van een 
doorverwijzingssystematiek voor scheidings- en 
omgangsbemiddeling bij de bredere besluitvorming over de 
plaats van mediation in ons rechtsbestel zal betrekken. Het in 
de brief van 4 december genoemde voorstel voor de invoering 
van een “document” bij de indiening van het 
echtscheidingsverzoek zal daar onderdeel van uitmaken. 
Mediation kan immers een geschikt instrument zijn om de met  
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het document beoogde afspraken tot stand te brengen. 
Bovengenoemde ‘bredere’ besluitvorming zal in het najaar van 
2003 zijn beslag krijgen. 
 
Tot slot heb ik, ter uitvoering van de motie Dittrich cs. inzake 
de vastlegging van een standaard omgangsregeling in de wet 
(TK 28 600 VI, nr.115), enkele vragen hieromtrent uitgezet bij 
het Comité personen- en familierecht van de Raad van Europa 
tegelijkertijd met de vragen over scheiden zonder rechter. Ik 
zal u hierover uiterlijk eind 2003 berichten. 
 
De Minister van Justitie, 
 
 
 

Onderwerp Adviesaanvraag 
voorstellen scheiding- en 
omgangsproblematiek 
 
Ministerie van Justitie 
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en 
Rechtsbijstand 
Directie Wetgeving 
Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief behandelen. 
 
De afgelopen jaren is de wetgeving rond scheiding- en 
omgang een aantal keer gewijzigd. In dit verband kunnen met 
name de volgende twee belangrijke wijzigingen worden 
genoemd: 
het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht 
op omgang met elkaar (artikel 1:377a BW, Wet van 6 april 
1995, Stb. 1995, 240) en de ouders die gezamenlijk het gezag 
over hun kinderen uitoefenen blijven dit gezag ook na de 
ontbinding van hun huwelijk gezamenlijk uitoefenen, tenzij de 
rechter op verzoek van de ouders of een van hen in het belang 
van het kind anders bepaalt (artikel 1:251 lid 2 BW, Wet van 
30 oktober 1997, Stb. 1997, 506). 
Ondanks deze ingrijpende wijzigingen die de afgelopen jaren 
zijn doorgevoerd, blijkt de wetgeving op een aantal punten 
aanvullingen te behoeven. 
Ik heb in mijn brief van 4 december 2002 aan de Tweede 
Kamer reeds een voorstel voor de indiening van een 
‘document’ bij echtscheiding (Kamerstukken II 2002/2003, 
28600 VI, 105, p.2-3) geïntroduceerd. In deze brief doe ik 
enkele voorstellen1 die met name betrekking hebben op het 
stellen van eisen aan het   
1 Mijn voorstellen strekken mede tot uitvoering van de moties 
De Pater-Van der Meer cs. over het creëren van een wettelijke 
plicht voor ouders om voor de scheiding of ontbinding van het 
geregistreerd partnerschap afspraken te maken over de zorg 
voor hun kinderen (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 VI, 
nr.112), Dittrich cs. over een standaard omgangsregeling 
(Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 VI, nr.115) en Dittrich cs. 
inzake verplichte bemiddeling in geval van omgangsconflicten 
over de kinderen (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 VI, nr.63). 
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Doorkiesnummer(s) 070 - 370 7423 / 6791 
Datum 29 oktober 2003 
Ons kenmerk 5252247/03/6 
 
 
Onderwerp Adviesaanvraag voorstellen scheiding- en 
omgangsproblematiek 
 
5252247/29 oktober 2003 
inleidend verzoekschrift bij echtscheiding en waarover ik u 
graag advies vraag. 
 
1. Uitgangspunten voor een betere echtscheidingsprocedure. 
 
Conflicten kunnen vaak buiten het recht worden opgelost. Het 
recht is voor de conflicten die buiten het recht beslecht kunnen 
worden een verlegenheidsoptie en het inschakelen van de 
rechter zal in die gevallen zo veel mogelijk voorkomen 
moeten worden. Wet- en regelgeving zullen moeten stimuleren 
dat conflicten buiten het recht worden beslecht. Dit kan zowel 
door het stellen van eisen aan procedures als door het 
formuleren van heldere normen. Met name door het 
stellen van heldere normen wordt aan partijen houvast en 
structuur geboden en wordt bevorderd dat zij zonder 
inschakeling van de rechter, een oplossing voor hun conflicten 
vinden. In dit verband wijs ik op de voorstellen tot  
vereenvoudiging van het stelsel van kinderalimentatie en de in 
paragraaf 4 voorgestelde norm voor een omgangsregeling. 
Voor conflicten rond scheiding en omgang geldt in het 
bijzonder dat ouders hun meningsverschillen over bij 
voorbeeld de invulling van het ouderlijk gezag tijdens en na de 
echtscheiding veel beter zelf kunnen oplossen dan dat de 
rechter op verzoek een regeling vaststelt. De voorstellen die ik 
hieronder zal doen, beogen te bevorderen dat de partijen zich 
voor de aanvang van de echtscheidingsprocedure rekenschap 
geven van de noodzaak om afspraken te maken over alle 
aspecten van de echtscheiding en in het bijzonder over de 
kinderen. Doordat partijen goede afspraken maken over alle 
onderwerpen die in het kader van de echtscheiding van belang 
zijn, zal het percentage procedures op gemeenschappelijk 
verzoek of op eenzijdig verzoek op basis van 
overeenstemming naar verwachting toenemen. Deze 
verzoeken tot echtscheiding kunnen op eenvoudige wijze 
worden afgedaan waardoor procedures worden verkort. 
Tevens beoog ik te bereiken dat de gemaakte afspraken in het 
kader van de echtscheiding een duurzaam karakter hebben en 
door beide partijen worden nagekomen. 
 
2. Het bevorderen van het maken van afspraken. 
 
Om te stimuleren dat mensen die gaan scheiden vooraf goede 
afspraken maken, stel ik mij voor dat het inleidend 
verzoekschrift tot echtscheiding aan een aantal eisen moet 
voldoen. Uit het verzoekschrift zou moeten blijken over welke 
onderdelen van het verzoek overeenstemming is bereikt en 
waarover nog verschil van mening bestaat. Partijen kunnen dit 
in het verzoekschrift opnemen maar ook in een apart 
document dat als bijlage is gevoegd bij het verzoekschrift. Ook 
het echtscheidingsconvenant komt hiervoor in aanmerking. Het 
stellen van eisen aan het inleidend verzoekschrift sluit ook aan 
bij de zogenaamde substantiëringsplicht in het nieuwe civiele 
procesrecht.  
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Alle onderdelen waarover in het kader van de echtscheiding 
afspraken plegen te worden gemaakt, komen in beginsel in 
aanmerking voor opname in het document. Dit uitgangspunt is 
gebaseerd op de gedachte dat over elk van die specifieke 
onderdelen in de toekomst wellicht een conflict zou kunnen 
ontstaan. 
Indien het onderwerp echter niet van toepassing is, behoeft het 
onderwerp ook niet in het document te worden opgenomen. 
Gedacht kan worden aan de volgende onderwerpen: 
- het gebruik van de echtelijke woning; 
- de verdeling van de gemeenschap; 
- de uitkering tot levensonderhoud van de echtgenoot of  
   geregistreerde partner die niet voldoende inkomsten tot  
   levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan  
   verwerven; 
- de verevening of verrekening van de pensioenrechten; 
- de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen; 
- de wijze van uitoefening van het ouderlijk gezag: 
a. waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft; 
b. het vaststellen van een omgangsregeling met de ouder bij  
     wie het kind niet zijn gewone verblijfplaats heeft; 
c. het verschaffen van informatie en het raadplegen van elkaar  
    bij gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de  
    kinderen. 
 
Het aangeven van de onderwerpen is allereerst bedoeld om 
partijen te stimuleren afspraken te maken over alle relevante 
onderwerpen. Daarnaast zou de rechter op basis van de 
aangeleverde gegevens zich snel een oordeel moeten 
kunnen vormen over het geschil zodat hij tot een gerichte 
aanpak kan komen. Zo zou hij bijvoorbeeld moeten kunnen 
beoordelen of verwijzing naar een mediator aangewezen is. 
Overigens zullen de gemaakte afspraken alleen in de 
echtscheidingsbeschikking worden vastgelegd indien partijen 
een hiertoe strekkend verzoek indienen. 
 
3. Afspraken over de uitoefening van het ouderlijk gezag. 
 
Recent is een literatuuronderzoek verschenen naar omgang 
na scheiding. ( Spruijt, E., Kormos, H., Burggraaf, C., & 
Steenweg, A. (2002). Het verdeelde kind, literatuuronderzoek 
Omgang na scheiding. Utrecht: Capaciteitsgroep Kinder- en 
Jeugdstudies Universiteit Utrecht. 
Het onderzoek is uitgevoerd door de Capaciteitsgroep Kinder- 
en Jeugdstudies van de Universiteit Utrecht. Uit het onderzoek 
blijkt onder meer dat over het algemeen echtscheiding 
negatieve gevolgen heeft voor de kinderen, maar dat die 
gevolgen meestal niet rampzalig zijn. De gevolgen die de 
echtscheiding voor de ontwikkeling van een kind heeft, zijn 
afhankelijk van meerdere factoren. Als ouders in staat zijn hun 
conflicten te beheersen en tenminste over de kinderen met 
elkaar kunnen blijven communiceren, dan zijn de gevolgen 
meestal niet zo ernstig. 
Echtscheidingen die gepaard gaan met open en chronische 
ouderlijke conflicten zijn het meest nadelig voor kinderen. 
Voorts blijkt dat echtscheiding geen losstaande gebeurtenis is, 
maar een proces dat gemiddeld jaren duurt. Lang voordat één 
van de ouders niet meer bij de kinderen woont, hebben veel 
kinderen last van spanningen en conflicten tussen de ouders. 
Het onderzoek geeft voorts voordelen van bemiddeling weer 
ten opzichte van de juridische procedures. Door bemiddeling 
worden problemen gedejuridiseerd en dat is gewenst bij 
moeilijkheden rondom de echtscheiding. De gevolgen van de 
echtscheiding (en dan met name omgang) liggen immers meer 
op het emotionele dan het juridische vlak. 
De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van 
het uitgangspunt dat ouders zelf hun conflicten oplossen en 

niet door middel van het voeren van een juridische procedure. 
Het is aan de ouders om invulling aan het gezamenlijk gezag 
te geven en eventuele conflicten op te lossen. Om deze reden 
zullen ouders in het kader van de echtscheiding dus ook 
afspraken moeten maken ten aanzien van de invulling van het 
gezamenlijk gezag na echtscheiding. Uit de praktijk blijkt dat 
een groot aantal punten van belang zijn om te bespreken: 
- de dagelijkse zorg voor de kinderen (waar verblijven de  
   kinderen, eten en drinken, huisregels e.d.) 
- school 
- sport 
- medische zorg 
- vakantie 
- bijzondere dagen (verjaardagen e.d.) 
- financiën (beheer spaarrekeningen, bijdrage van de niet- 
  verzorgende ouder) 
- communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen) 
- halen en brengen van de kinderen 
 
Het is niet de bedoeling dat al deze punten uitputtend in het 
document worden vastgelegd. Wel zouden de meest 
essentiële punten waarover mogelijk een conflict zou kunnen 
ontstaan een verplicht onderdeel van het document 
moeten vormen. Ik denk hierbij aan het maken van afspraken 
over de drie genoemde onderwerpen onder ‘de wijze van 
uitoefening van het ouderlijk gezag’ 
in paragraaf 2. Ouders kunnen ten aanzien van deze punten 
afspraken maken, die zij in het belang van het kind vinden. 
(Zie hiervoor onder meer: C.A.R.M. van Leuven (1998). Het 
geza menlijk gezag van ouders na echtscheiding, een 
praktijkmodel, EchtscheidingsBulletin, 10, p.1-5.). 
Ook kunnen de punten op verschillende wijze worden 
ingevuld. Indien ouders bij voorbeeld kiezen voor het 
zogenaamd ‘coouderschap’ waarbij de dagelijkse zorg voor de 
kinderen in een overeengekomen verdeling wordt gedeeld, 
betekent dat het kind zijn gewone verblijfplaats bij beide 
ouders heeft en het vaststellen van een omgangsregeling niet 
aan de orde is. 
Bij het opstellen van het document is het aan de ouders zelf 
om te bepalen of, en zo ja in welke mate, zij de kinderen 
betrekken bij het opstellen van het document. Wel is het van 
belang dat de echtscheiding ook met de kinderen wordt 
besproken en dat zij hun mening kenbaar kunnen maken. De 
mate waarin dit mogelijk is, is uiteraard afhankelijk van de 
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Hierbij zullen 
de ouders tevens in de gaten moeten houden dat de 
kinderen niet al te zeer belast worden met de  
echtscheidingsproblemen van hun ouders of zelfs ‘partij’ bij de 
echtscheiding worden. 
 
4. De plaats van mediation. 
 
Indien het partijen niet zelfstandig lukt om afspraken te maken 
over de echtscheiding, kunnen zij ondersteund worden bij het 
maken van afspraken, bijvoorbeeld door mediation. Mediation 
kan in verschillende fasen worden ingezet: 
a) bij het opstellen van het document; 
b) op verwijzing door de rechter; 
c) bij het oplossen van geschillen tussen de ouders los van de  
     juridische procedure. 
 
Mediation kan partijen helpen om op die onderdelen van de 
scheiding waarover zij het niet zelfstandig eens kunnen 
worden, alsnog tot een gezamenlijke oplossing te komen. 
Mediation kan in alle fasen van de echtscheiding worden 
ingezet en zelfs jaren nadat de echtscheiding is ingeschreven 
en er een conflict ontstaat over de gemaakte afspraken. 
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Bij voorkeur schakelen partijen zelfstandig een mediator in ten 
einde hun conflicten zonder tussenkomst van een rechter op 
te lossen. Ook de rechter kan op basis van de hem 
aangeleverde gegevens partijen verwijzen naar een mediator. 
Met behulp van de aangeleverde gegevens zou de rechter zich 
immers snel een oordeel over het geschil moeten kunnen 
vormen opdat hij een effectieve aanpak kan kiezen. Mediation 
is in bepaalde gevallen een effectieve aanpak. 
Partijen kunnen nooit gedwongen worden tot  vereenstemming 
te komen. 
Om die reden ben ik dan ook geen voorstander van verplichte 
bemiddeling bij omgangsconflicten zoals de motie Dittrich 
(Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, 
nr.63) beoogt. Het verplicht stellen van mediation betekent dat 
partijen altijd naar een mediator moeten worden verwezen 
terwijl er op voorhand contra-indicaties zijn voor de toepassing 
hiervan. Mediation leidt dan slechts tot tijdverlies en 
onnodige kosten. Het instrument is gebaseerd op de vrijwillige 
deelname van partijen en de bereidheid om tot een 
gezamenlijke oplossing te komen. 
Dit betekent niet dat partijen niet gestimuleerd kunnen worden 
tot deelname aan mediation. 
 
Door het stellen van eisen aan het inleidend verzoekschrift 
zullen partijen wellicht eerder een mediator inschakelen. Ook 
kan de rechter tijdens de procedure partijen verwijzen naar 
een mediator. De rechter kan dit doen op basis van het 
verzoekschrift nog voordat de zitting plaats vindt. 
Ook kan de rechter partijen verwijzen indien hij ter zitting 
constateert dat partijen met behulp van een mediator wellicht 
alsnog tot afspraken kunnen komen of indien hij de indruk 
krijgt dat de opstelling van partijen slechts tot onvruchtbaar 
procederen zal leiden. 
 
5. Processuele vormgeving. 
 
De invoering van het verplichte document beoogt met name te 
realiseren dat partijen zich bewust worden van de voordelen 
van een oplossing op basis van wederzijdse belangen boven 
een oplossing op basis van juridische posities. 
Niettemin wordt in deze paragraaf bezien welke consequentie 
de rechter kan verbinden aan het feit dat niet aan de vereisten 
is voldaan. 
Bij het niet voldoen aan de vereisten zijn er verschillende 
mogelijkheden denkbaar. De rechter kan: 
1. de zaak terugverwijzen met het verzoek binnen een  
     bepaalde termijn het verzoekschrift aan te vullen; 
2. de partijen doorverwijzen naar een mediator indien hij dat  
     kansrijk en noodzakelijk acht; 
3. één der partijen veroordelen in kosten van de procedure     
    indien hij van oordeel is dat het één partij verweten kan  
    worden dat geen afspraken tot stand zijn gebracht. 
 
In paragraaf 3 heb ik aangegeven dat ik het maken van 
afspraken ten aanzien van de kinderen zo belangrijk vind, dat 
ik dit een verplicht onderdeel zou willen maken van het 
document. Indien ouders om welke reden dan ook geen 
omgangsregeling willen treffen en ook geen verzoek bij de 
rechter doen om een regeling vast te stellen, zou dit betekenen 
dat er geen afspraken zijn. Om dit te voorkomen overweeg ik 
om in het Burgerlijk Wetboek een norm voor een 
omgangsregeling vast te leggen. Gedacht kan worden aan een 
weekend per twee weken en de helft van alle vakanties 4. Nu 
is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd dat een ouder recht 
heeft op omgang, dat alleen in de uitdrukkelijk omschreven 

gevallen door de rechter kan worden ontzegd. ( Zie ook: motie 
Dittrich over de invoering van een standaard omgangsregeling 
(Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr.115). 
Ook zonder een wettelijke standaard is dus al een recht op 
omgang van kracht, dat echter niet genormeerd is. Door 
middel van het vastleggen van een heldere norm zouden 
ouders die (nog) geen omgangsregeling hebben afgesproken 
of een regeling is vastgelegd door de rechter, op deze norm 
kunnen terugvallen. 
 
6. Het stellen van eisen aan een verzoekschrift in andere  
    situaties dan een echtscheiding. 
Ook in een aantal andere procedures dan een echtscheiding is 
het van belang dat partijen zich voor de aanvang van de 
procedure rekenschap geven van de noodzaak om goede 
afspraken te maken. Hierbij kan gedacht worden aan: 
- een ontbinding of beëindiging van een geregistreerd  
  partnerschap; 
- verzoeken tot wijziging van het gezag; 
- verzoeken tot het vaststellen van een omgangsregeling; 
- geschillen met betrekking tot de gezamenlijke    
  gezagsuitoefening. 
 
Een ontbinding of beëindiging van een geregistreerd 
partnerschap is vergelijkbaar met een echtscheiding. Op grond 
hiervan ligt het voor de hand om ook eisen te stellen aan het 
inleidend verzoekschrift of de beëindigingsovereenkomst van 
een geregistreerd partnerschap als die aan het 
verzoekschrift bij een echtscheiding worden gesteld. Hetzelfde 
geldt voor de drie andere genoemde verzoeken. Deze 
verzoeken kunnen even ingrijpend zijn als een verzoek tot 
echtscheiding en leiden tot diepgaande conflicten. Mogelijk 
kan het opstellen van een document stimuleren dat de ouders 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen en wellicht zelfs 
juridische procedures voorkomen. 
 
7. Adviesaanvraag. 
 
Graag nodig ik u uit te reageren op de uitgangspunten van de 
voorgestelde echtscheidingsprocedure. Tevens vraag ik uw 
reactie over de nadere uitwerking van het voorstel om aan het 
inleidend verzoekschrift bij echtscheiding eisen te stellen, 
inclusief het verplicht maken van afspraken over de invulling 
van het ouderlijk gezag. Tot slot vraag ik u te reageren op de 
overige punten die in deze brief aan de orde zijn gesteld zoals 
de inzet van mediation en het stellen van eisen aan 
verzoekschriften in andere situaties dan echtscheiding. Ik stel 
mij voor op basis van de reacties een wetsvoorstel op te 
stellen, bij de opstelling waarvan u uiteraard ook betrokken zal 
worden. 
Uw reactie verneem ik graag op uiterlijk 15 januari 2004. 
 
5252247/29 oktober 2003, De Minister van Justitie 
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Proefprojecten 
omgangsbemiddeling 
 
Brochure   Ministerie van Justitie 
 
Tijdens de scheidingsprocedure kunnen conflicten ontstaan 
over de omgangsregeling met uw kind of kinderen. Niet alleen 
u maar ook uw kinderen kunnen daarvan de dupe worden. Als 
de rechter in zo'n conflict een geforceerde beslissing moet 
nemen, kan dat heel anders uitpakken dan u eigenlijk had 
gewild.  
Om zo'n beslissing te voorkomen zijn vanaf april 1999 in een 
aantal plaatsen proefprojecten omgangsbemiddeling gestart. 
Als u een omgangsregeling vraagt bij de rechtbank 
Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Breda, Leeuwarden, 
Groningen, Assen, Den Haag of Middelburg dan kunt u voor 
deelname aan dit proefproject in aanmerking komen. Ook als u 
in hoger beroep gaat bij het gerechtshof Amsterdam, Den 
Bosch, Leeuwarden of Den Haag is omgangsbemiddeling 
mogelijk.  
Omgangsbemiddeling is alleen mogelijk als de rechter dit 
beslist. U kunt daar niet zelf voor kiezen (in tegenstelling tot 
scheidingsbemiddeling).  
De proefprojecten omgangsbemiddeling liepen tot 1 januari 
2001. Een evaluatie van deze projecten is in oktober 2001 
naar de Tweede Kamer gestuurd. In december 2002 heeft de 
minister van Justitie de Tweede Kamer medegedeeld dat hij bij 
de besluitvorming over het al dan niet landelijk invoeren van 
omgangsbemiddeling, ook de bredere besluitvorming over de 
plaats van mediation in ons rechtsbestel betrekt. (In deze 
besluitvorming zullen dan onder meer de uitkomsten worden 
betrokken van projecten mediation bij rechtbanken en bureaus 
rechtshulp. Mediation is hierbij ook op andere terreinen dan 
scheiding en omgang beproefd).  
De besluitvorming wordt in het najaar van 2003 verwacht. Tot 
dat moment blijven de faciliteiten van scheidingsbemiddeling, 
zoals aangeboden tijdens de proefprojecten, beschikbaar. 
 
Wat houdt omgangsbemiddeling in? 
 
Omgangsbemiddeling betekent dat de rechter u kan 
doorverwijzen naar een erkende bemiddelaar (mediator) om 
samen afspraken te maken over de omgang. De bemiddelaar 
leert u en uw ex-echtgeno(o)te te kijken naar uw 
(gemeenschappelijke) belangen achter het conflict en probeert 
op basis daarvan overeenstemming te bereiken. De rechter 
kan u, ook als er weinig hoop is op medewerking, 
doorverwijzen naar een bemiddelaar zodat u in ieder geval 
kennis kunt maken met zijn/haar werkwijze. 
In afwachting van het gesprek met de bemiddelaar houdt de 
rechter de zaak voorlopig aan. Dit betekent dat de behandeling 
van de zaak voor bepaalde tijd wordt geschorst.  
In welke zaken is omgangsbemiddeling mogelijk 
Het proefproject omvat uitsluitend zaken waarin een conflict 
bestaat over de omgang met uw kinderen en waarin een 
gerechtelijke procedure is gestart. Bemiddeling kan op 
verschillende momenten tijdens een gerechtelijke procedure 
plaatsvinden: op het moment van een voorlopige voorziening, 
bij een definitieve voorziening bij de rechtbank en bij hoger 
beroep. De rechter verwijst niet (opnieuw) naar een 
bemiddelingsdeskundige als dit al in een eerdere fase van de 
procedure is gebeurd. 
Omgangsbemiddeling kan onderdeel zijn van de 
scheidingsprocedure, maar kan ook onderdeel uitmaken van 

een afzonderlijke omgangsprocedure, waarin om het 
nakomen, wijzigen of beëindigen van de omgangsregeling 
wordt verzocht.  
Wie komt voor bemiddeling in aanmerking 
Ouders met kinderen onder de 18 jaar, die een scheidings- of 
omgangsprocedure hebben aangespannen bij de rechtbanken 
of gerechtshoven die hierboven zijn genoemd, komen in 
aanmerking om door de rechter te worden doorverwezen naar 
een bemiddelaar voor professionele bemiddeling. 
 
Hoe gaat bemiddeling? 
 
De rechtbank of het hof is beschikt over een lijst van 
bemiddelaars die speciaal voor deze proefprojecten zijn 
geselecteerd. De bemiddelaars kunnen werkzaam zijn als 
advocaat, notaris, psycholoog of maatschappelijk werker. 
Wanneer een rechter u heeft doorverwezen naar een 
bemiddelaar kunt u één van de bemiddelaars van de lijst 
kiezen. U moet vervolgens zelf contact opnemen met de 
bemiddelaar van uw keuze. De bemiddelaar noteert een 
beperkt aantal gegevens en maakt een afspraak voor een 
gesprek binnen 14 dagen.  
De duur van de bemiddeling beslaat in principe maximaal 6 
uur. Eén bemiddelingscontact bedraagt maximaal 2 uur. De 
bemiddelaar kan de rechter verzoeken om verlenging van de 
bemiddelingsduur tot 10 uur, als blijkt dat de 6 uur niet 
voldoende zijn.  
Gedurende de bemiddeling let de bemiddelaar erop dat de 
standpunten van beide partijen aan bod komen en dat 
evenwichtige afspraken worden gemaakt. Na een succesvolle 
bemiddeling zal de bemiddelaar en/of uw advocaten de 
overeengekomen omgangsregeling melden aan de rechter. U 
kunt de rechter daarbij verzoeken de overeengekomen 
omgangsregeling vast te leggen in een beschikking. Mislukt de 
bemiddeling, dan zal de procedure bij de rechter worden 
hervat en zal de rechter uitspraak doen over de 
omgangsregeling. 
De bemiddelaar kan na een mislukte bemiddeling niet 
optreden als advocaat van één van de partijen.  
Kosten van de bemiddeling 
Aan de bemiddelingsgesprekken die binnen de proefprojecten 
vallen zijn voor u geen kosten verbonden.  
Omdat de proefprojecten omgangsbemiddeling een initiatief 
van het ministerie van Justitie zijn, wordt onderzoek gedaan 
naar de resultaten van de bemiddeling door de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en het Verwey-Jonker instituut. Als u 
gebruik maakt van de bemiddeling wordt u gevraagd mee te 
werken aan het onderzoek. Dit betekent dat u en de 
bemiddelaar een aantal vragen krijgen voorgelegd. De 
gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk en anoniem 
behandeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt 
om te bepalen of omgangsbemiddeling in de toekomst zonder 
tussenkomst van de rechter gewenst is.  
 
Wilt u meer informatie over omgangsbemiddeling? Dan kunt u 
contact opnemen met de raad voor rechtsbijstand bij u in de 
buurt. Zij kunnen u doorverwijzen naar een bemiddelaar die u 
nog meer over omgangsbemiddeling kan vertellen.  
Algemene internetsite van de raad voor rechtsbijstand: 
www.rvr.org.  
Voor het bestellen van brochures kunt u contact opnemen met: 
Ministerie van Justitie 
Directie Voorlichting 
Afdeling Publieksvoorlichting 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag 
Tel.: 070 370 68 50 ( van 9.00 uur tot 17.00 uur) 
e-mail: voorlichting@minjus.nl 
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Bemiddeling in uitvoering: 
evaluatie experimenten 
scheidings- en 
omgangsbemiddeling  
B.E.S. Chin-A-Fat, M.J. Steketee  
Verwey-Jonker Instituut i.s.m. V.U. Amsterdam 
Kenmerk: EWB/98.064 
 
samenvatting    

Naar aanleiding van het rapport van de commissie De Ruiter 
"Anders scheiden" (1997), heeft de Minister van Justitie 
besloten middels experimenten te bezien onder welke 
omstandigheden een geïnstitutionaliseerd aanbod van 
bemiddelingshulp in vergelijking met regulier juridische hulp, 
kan bijdragen aan de afhandeling van scheidings- en 
omgangsproblemen waarbij evenwichtige behartiging van de 
belangen van betrokkenen - n het bijzonder minderjarige 
kinderen - niet in het geding komen. In maart 1999 zijn de 
experimenten van start gegaan.                                                              
De experimenten zijn opgezet in de ressorten Amsterdam, 
Leeuwarden, ' s-Hertogenbosch en vanaf 2000 in Den Haag. 
De organisatie was in handen van de raden voor de 
rechtsbijstand. Voor elk van de experimenten is een 
begeleidingscommissie ingesteld. Deze dienden als klankbord 
voor de opzet van de experimenten en voor de begeleiding 
van de evaluatieonderzoeken. Aan de experimenten hebben 
83 bemiddelaars deelgenomen. De meeste bemiddelaars 
traden zowel op als echtscheidings- als omgangsbemiddelaar. 
De beroepsachtergrond van de bemiddelaars varieerde; deel 
namen maatschappelijk werkers, psychologen, advocaten en 
een notaris. Bij omgangsbemiddeling overheerste het aantal 
niet-juristen, bij echtscheidingsbemiddeling de juristen. Er 
namen meer vrouwelijke bemiddelaars deel dan mannelijke 
(64% versus 36%). Alle bemiddelaars volgenden een NMI-
erkende opleiding tot mediator. 
Binnen het echtscheidingsbemiddelingexperiment zijn 529 
zaken betrokken, bij de omgangsbemiddeling 235. Naast 
vragen formulieren die aan betrokkenen zijn voorgelegd 
(scheidenden en bemiddelaars) zijn er diepteinterviews 
gehouden met beide partners (N= 21 scheiding / N=16 
omgang). Ook is aan kinderen van 12 jaar en ouder, via de 
ouders, een vragenlijst toegezonden (waarvan de bemiddeling 
niet langer dan 3 mnd geleden werd afgerond). Met een 
respons van 62% bij scheiding en 83% bij 
omgangsbemiddeling een goed resultaat.Ook zijn negen 
(kinder)rechters geïnterviewd met betrekking tot zaken waar 
de bemiddeling niet slaagde of slechts ten dele een positief 
resultaat boekten. De deelnemers aan de bemiddeling zijn 
vergeleken met mensen die zijn gescheiden zonder 
bemiddeling. Hiervoor is gebruik gemaakt van materiaal van 
het survey-onderzoek onder gescheidenen in Nederland dat 
uitgevoerd wordt door dr. M. Kalmijn (vakgroep Sociologie UU) 
en dr. P. de Graaf (vakgroep Sociologie, KUB).Tot slot is 
getracht een effectmeting te doen van de bemiddeling door na 
een jaar na afronding betrokkenen, na een schriftelijke 
aankondiging, telefonisch te benaderen met enkele vragen. 
131 mensen zijn telefonisch geïnterviewd (scheiding N=82, 
omgang N=49). 

 

Scheidingsbemiddeling:                                            
Bemiddeling i.p.v. een gerechtelijke procedure blijkt succesvol 
te zijn. Een grote meerderheid van de mensen is (zeer) 
tevreden, slechts een klein percentage toont zich ontevreden. 
Bemiddeling wordt niet als eenvoudig ervaren, het vraagt een 
grote inspanning /betrokkenheid van de deelnemers. 
Afspraken worden gemaakt met betrekking tot: kinderen 
(indien aanwezig), huisvesting, verdeling van de boedel, 
alimentatie etc.  
Ruim driekwart van de bemiddelingen wordt afgesloten met 
een overeenkomst over de relevante onderwerpen. 
Binnen het onderzoek is gekeken of achtergrondvariabelen in 
verband zijn te brengen met het al dan niet slagen van de 
bemiddeling. Daarbij valt op dat mensen zonder kinderen 
vaker een bemiddeling afsluiten met een convenant dan 
mensen met kinderen. Bemiddeling vóór aanvraag van een 
voorlopige voorziening (dus op eigen initiatief, zonder 
verwijzing door de rechter) heeft een hogere succeskans. 
De mate van ervaring van de bemiddelaar en de duur van de 
bemiddeling vertonen geen samenhang met de uitkomsten van 
de bemiddeling en de waardering van de bemiddeling door 
partijen. Ten aanzien van de discipline van de bemiddelaar zijn 
wel effecten te signaleren. Hoewel het succespercentage van 
de bemiddelingen bij alle disciplines hoog is te noemen scoren 
advocaten en psychologen hoger dan maatschappelijk 
werkers. Ook blijkt dat de relatie tussen partijen na de 
bemiddeling door advocaten beter is dan bij partijen die een 
maatschappelijk werker als bemiddelaar hadden (psychologen 
nemen hier een middenpositie in). Deze vergelijkende 
resultaten moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd 
vanwege de specifieke opzet van het experiment. Voor de 
samenhang tussen de discipline van de bemiddelaar en de 
tevredenheid met de procedure en de uitkomsten werden geen 
effecten gevonden.  

Omgangsbemiddeling: 
Omgangsbemiddelingwas slechts mogelijk in het kader van 
een gerechtelijke procedure, na verwijzing door de rechter.  
Gezien de problemen die de ouders onderling hebben, zijn de 
omgangsbemiddelingen redelijk succesvol. De bemiddeling 
heeft een duidelijk positief effect bij het oplossen van de 
omgangsproblemen.  
Meer dan de helft van de betrokken ouders uiten zich positief 
over het behaalde resultaat; er zijn afspraken gemaakt, 
communicatie is verbeterd, de omgangsregeling is aangepast 
en de relatie met de kinderen is verbeterd. In minder dan een 
derde van de bemiddelingen is het niet gelukt om enige vorm 
van afspraken te maken en wordt het geschil weer aan de 
rechtbank voorgelegd. 
Over de bemiddeling als proces zijn de ouders overwegend 
positief. Voor wat betreft de resultaten zijn er evenveel 
tevreden als ontevreden ouders. De verwachting van ouders 
over het houden van de gemaakte afspraken was vrij negatief. 
Na een jaar blijkt dit mee te vallen. In sommige zaken zijn 
afspraken gewijzigd, wat veelal positief wordt ervaren omdat 
opvoeden flexibiliteit vereist. Een deel is teleurgesteld omdat 
zij de kinderen minder vaak zien dan gehoopt en verwacht. De 
meeste bemiddelden zijn nog steeds tevreden met de 
bemiddeling en de resultaten. Geen van de bemiddelden die 
tot afspraken kwamen zijn het afgelopen jaar naar een 
advocaat of de rechter gestapt. De kenmerken van de 
bemiddelaars zijn hier niet van invloed op de behaalde 
resultaten. 
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Beide experimenten: 
Ouders en bemiddelaars geven aan dat zij het niet nodig 
achten de kinderen bij de bemiddeling te betrekken. De 
kinderen zijn veelal te jong en ouders zien de scheiding als 
hun conflict, waarbij de kinderen geen partij zouden moeten 
zijn. In de bemiddelingsprocedures worden de belangen van 
de kinderen voldoende gewaarborgd. De bemiddelaars gaan 
op zorgvuldige wijze om met de belangen van de kinderen, zij 
het op een indirecte wijze via de ouders. Toch geeft een kwart 
van de betrokken kinderen van twaalf jaar en ouder aan, dat zij 
graag een uitnodiging ontvangen om hun mening naar voren te 
brengen. Zij vinden dat zij ook partij zijn. Aanbeveling is dan 
ook om kinderen van twaalf jaar en ouder in de gelegenheid te 
stellen om hun mening over de voor hen relevante 
onderwerpen (in ieder geval schriftelijk) in de bemiddeling naar 
voren te brengen. Aan het betrekken van minderjarige 
kinderen bij bemiddeling zal in de opleiding van mediators 
aandacht moeten worden besteed. 

 

Brussel wil wanhopige 
ouders soelaas bieden
In heel Europa verdienen 'kidhunters' aan ouders die 
touwtrekken om hun kinderen. Nieuwe regels moeten 
voorkomen dat kinderen worden ontvoerd. 

 
Door onze correspondent Caroline de Gruyter 

BRUSSEL, 2 OKT. Een maand geleden heeft Jean-Luc, een 
Belgische ambtenaar die liever niet met zijn achternaam in de 
krant wil, zijn vijfjarige dochter Daniella voor het laatst 
gesproken. Toen hij in 2001 van zijn Duitse vrouw scheidde, 
gaf de Belgische rechter hem bezoekrecht. De moeder kreeg 
de voogdij. Intussen is zijn ex met Daniella - met zijn 
instemming - naar Duitsland teruggekeerd. Maar nu zijn de 
betrekkingen tussen haar en Jean-Luc zo verzuurd, dat hij 
Daniella niet meer mag zien. Als hij belt, hangt zijn ex-vrouw 
de hoorn meteen op de haak. Laatst pakte Daniella de telefoon 
ineens op. ,,Het was even stil, en toen zei ze: 'Mama zegt dat 
jij stout bent.' Toen hing ze op.'' 

Jean-Luc kan het recht om zijn kind te zien in Duitsland 
afdwingen. Daar bestaan internationale verdragen voor. Maar 
de procedures die hij moet volgen zijn ingewikkeld, omdat een 
vonnis in het ene Europese land niet zonder meer in het 
andere wordt erkend. En ze duren soms jaren. Gevolg: 
familiedrama's, getraumatiseerde kinderen, soms zelfs 
ontvoering. 

In een poging die excessen in te dammen leggen de ministers 
van Justitie van de Europese Unie de laatste hand aan een 
Europese verordening over 'ouderlijke verantwoordelijkheid'. 
Morgen praten ze er weer over in Brussel. Deze regeling stelt 
ouders als Jean-Luc in staat met de beslissing over het 
omgangsrecht in de hand naar het EU-land te gaan waar hun 
kinderen wonen, en tegen de autoriteiten te zeggen: 'Ik heb het 
omgangsrecht met mijn kinderen, en ik wil dat dit vonnis hier 
wordt uitgevoerd.' Ook staat er een nieuwe bepaling in die 
rechters uit twee EU-landen verplicht te overleggen. Dat moet 

ouders stimuleren tot een 'minnelijke regeling' te komen. ,,Met 
een beetje geluk is de regeling in november rond'', zegt een 
Europese diplomaat in Brussel. 

De ministers onderhandelen nog over de datum waarop de wet 
moet worden ingevoerd. Dat kan 2004 worden, maar ook 
2005: elk land moet zijn wetten, voorzover nodig, immers aan 
Europese wetgeving aanpassen. 

Dat de ministers iets doen aan het groeiende probleem van 
ouders die in twee landen touwtrekken om de kinderen, is niet 
verrassend. In elk land stapelen de dossiers zich op. In de hele 
Unie zijn er jaarlijks honderden ouders die zo wanhopig zijn 
dat ze hun kinderen ontvoeren - soms zelfs met hulp van 
speciale kidnapbureaus, zoals de Nederlandse 'kidhunter' die 
twee jaar geleden met subsidie van de gemeente Assen 
kinderen uit Venezuela terughaalde. 

Het bekendste geval is wel de vrouw van de voormalige Britse 
ambassadeur in Washington, die al jaren een verbitterde strijd 
voert om haar twee zoons te mogen zien, die bij hun vader in 
Duitsland wonen. Ze schreef er een boek over, en leidt een 
goed-geoliede actiegroep. De zaak begon in Amerika, maar 
zet zich nu vanuit Groot-Brittannië voort. Maar ontvoeringen 
halen vooral het nieuws als de vader zijn kroost meeneemt 
naar een land als Marokko of Turkije. Dat is 'sexy': het zet het 
multiculturele drama dat zich in dit soort gezinnen afspeelt 
extra in de verf. 

Ook binnen de Europese Unie komt het geregeld voor. Op de 
Franse televisie werd laatst een jongen gefilmd die in 
Duitsland door een potige Fransman van zijn fiets werd 
getrokken, en vervolgens bij zijn moeder in Parijs werd 
afgeleverd. 

En twee weken geleden werden de kinderen van Alexander 
Warenberg, een Russische pianist die in België woont, voor de 
derde keer in twee jaar ontvoerd. Zijn Nederlandse ex-vrouw 
huurde acht gemaskerde mannen in, die de kinderen op weg 
naar school uit de auto van hun vader sleurden en naar een 
Nederlands schuiladres brachten. ,,Waarom is er geen 
Europese rechtbank, die over dit soort zaken beslist?'' zucht 
Jean-Luc. 

Er is een Europees Hof van Justitie - maar helaas voor Jean-
Luc kan dat zich niet buigen over zaken zoals de zijne. Het Hof 
mag beslissingen van nationale rechtbanken toetsen, meer 
niet. De slagbomen tussen twee EU-landen mogen dan allang 
zijn verdwenen, elk land heeft nog steeds zijn eigen 
rechterlijke apparaat. Nationale wetten houden bij de grens op. 

De vraag wanneer een rechter bevoegd is in zaken die gaan 
over ouderlijke verantwoordelijkheid, en wanneer een 
gerechtelijke beslissing wordt erkend, wordt nu geregeld door 
het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 1961. Dat is in 
Nederland en tien andere landen van kracht. Een moderne 
versie van dit verdrag, van 1996, wordt binnenkort door alle 
EU-lidstaten geratificeerd. Het verdrag gaat grotendeels over 
dezelfde onderwerpen als de nieuwe Europese regeling, en zal 
gaan gelden voor zaken tussen EU-landen en niet-EU-landen 
die bij het verdrag aangesloten zijn.  

 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

18  

Daarnaast is er het Haagse Kinderontvoeringsverdrag, uit 
1980, dat in meer dan 70 landen ter wereld van kracht is. Dat 
helpt om ontvoerde kinderen naar het 'oude' land terug te 
brengen, en bepaalt de procedures die de ouders daarbij 
kunnen volgen. ,,Die verdragen werken goed'', zegt een jurist 
die mee-onderhandelt aan de nieuwe Europese wet, en die net 
als de andere betrokkenen anoniem wil blijven. ,,Ze blijven dus 
gewoon bestaan. De wet komt er vooral om binnen de EU 
twee zaken beter te regelen: het omgangsrecht en de 
afhandeling van bepaalde gevallen van kinderontvoering. We 
hopen dat het aantal ontvoeringen zo afneemt.'' 

De nieuwe bepaling over omgangsrecht is juridisch 
revolutionair. Het 'exequatur', het omslachtige proces waarbij 
een vonnis uit het ene land uitvoerbaar wordt verklaard in een 
ander land, is namelijk niet meer nodig. Daarmee wordt één 
van de heilige huisjes in de Europese lidstaten omver gegooid. 
Het exequatur voor ándere zaken blijft - voorlopig - bestaan. 
Maar Jean-Luc, de vader van Daniella, kan in de toekomst 
direct met de oude Belgische beslissing naar de Duitse 
autoriteiten stappen, om zijn dochter te kunnen zien. De hele 
omzettingsprocedure hoeft straks niet meer. Zijn ex-vrouw kan 
bij de Duitse rechter wel bezwaar maken, dus helemaal 
automatisch wordt zo'n vonnis in een ander land niet 
uitgevoerd. Maar het scheelt tijd, en waarschijnlijk een hoop 
ellende. 

Als een kind eenmaal ontvoerd is, beslist de rechter in zijn 
'nieuwe' land straks of het kind terugmoet of niet. Dat is nu ook 
zo: meestal vindt hij dat het kind terug moet, en daarna kunnen 
de ouders procederen over wie het gezag over het kind krijgt. 
Wanneer de rechter besluit dat het kind in zijn nieuwe land 
moet blijven, volgen er nu vaak procedureslagen tussen de 
ouders - de website over het Kinderontvoeringsverdrag levert 
daarvan, zowel binnen als buiten Europa, genoeg treurige 
voorbeelden. 

Dat kan nieuwe ontvoeringen in de hand werken. Straks, als 
de Europese regeling er is, moet de rechter die beslist dat het 
kind niet teruggaat, contact opnemen met de rechter in het 
oude land. Die moet de ouders vragen of ze over het gezag 
willen procederen. Als ze niet binnen drie maanden reageren, 
wordt de zaak gesloten. Gaan ouders wèl over het gezag 
procederen, en er komt een uitspraak die met zich meebrengt 
dat het kind toch terugmoet naar het oude land, dan is die 
uitspraak direct - zónder exequatur - uitvoerbaar in het nieuwe 
land. 

Op het eerste oog lijkt dit een soort pingpong, dat ouders 
helemaal niet ontmoedigt om verder tegen elkaar te 
procederen. Maar de winst van het nieuwe systeem, zeggen 
betrokkenen, zit hem in het gedwongen overleg tussen de 
rechters. 

,,Of het werkt, moet nog blijken'', zegt een onderhandelaar. 
,,Maar rechters spreken elkaar nu nooit. Straks grijpen ze de 
telefoon en verwijzen ze de ouders eventueel door naar een 
bemiddelaar, vóór de boel verder escaleert. Zo heb je meer 
kans dat zaken in der minne worden geschikt''. 

 

Omgang met kind sneller af 
te dwingen 
Gescheiden ouders in EU 

NRC 

Door onze correspondent Caroline de Gruyter 

BRUSSEL, 4 OKT. Gescheiden ouders die hun kinderen niet 
kunnen zien omdat die met de andere ouder naar een ander 
land in de Europese Unie zijn verhuisd, kunnen het 
omgangsrecht straks sneller in dat andere land afdwingen. 

Dat hebben de EU-ministers van Justitie gisteren in Brussel 
besloten. De regeling wordt op 1 maart 2005 van kracht. 

Nu moet een ouder die van een Nederlandse rechter het 
omgangsrecht over zijn kinderen heeft gekregen, tijdrovende 
procedures volgen als hij dat recht in een ander EU-land wil 
afdwingen. Dat komt doordat elk land zijn eigen rechtssysteem 
heeft. Vonnissen worden niet automatisch in een ander land 
erkend. Ze moeten eerst worden 'omgezet' ('exequatur'-
principe). 

Door de bureaucratie en gerechtelijke achterstanden kan het 
soms jaren duren vóór die omzetting rond is. Ouders wier 
kinderen met hun ex naar een ander land zijn gegaan en die 
de kinderen niet meer mogen zien, worden hier soms zo 
wanhopig van, dat ze de kinderen kidnappen. Het gaat vooral 
om vaders. Moeders krijgen immers, na een scheiding, vaak 
het gezag over de kinderen. Volgens de Nederlandse minister 
Donner zijn er steeds meer huwelijken tussen ouders uit twee 
landen, en ook meer scheidingen. ,,Daardoor maken we deze 
situaties steeds vaker mee.'' Hij noemde de nieuwe regeling 
,,een pièce de résistance''. 

De regeling dwingt ook rechters uit twee landen om in 
bepaalde gevallen te overleggen, als een kind door één van de 
ouders is ontvoerd. Rechters spreken elkaar nu zelden. Meer 
overleg kan de ouders stimuleren om hun ruzie om de 
kinderen in de minne te schikken. Zo kan het aantal kidnaps 
dalen. 

De onderhandelingen over de regeling waren lang en lastig. Er 
bestaan al verdragen over dit onderwerp, waarbij ook landen 
buiten de EU zijn aangesloten - juridisch wordt het dan al snel 
ingewikkeld. Daarbij ligt het afschaffen van het 'exequatur' in 
veel EU-landen gevoelig. Het betekent immers: vonnissen van 
buitenlandse rechters gaan uitvoeren. En dat tast de wens van 
veel landen aan, om op justitiegebied zo veel mogelijk hun 
eigen koers te blijven varen. 

Het Nederlandse parlement moet de regeling nog goedkeuren. 
Dit had van tevoren gemoeten, maar omdat de 
onderhandelingen tot het laatst toe aansleepten, had het geen 
tijd meer om de laatste versie te bestuderen. De regeling moet 
ook nog door het Europees Parlement. 
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NEDERLANDSE 
REGERING OP HET 
MATJE OVER 
KINDERRECHTEN 
23 oktober 2003, Den Haag  

De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Verdrag voor de 
Rechten van het Kind. De landen die dit Verdrag hebben 
bekrachtigd – en dat zijn bijna alle landen van de wereld – 
moeten zich houden aan de afspraken daarin. Om hierop toe 
te zien hebben de Verenigde Naties het Comité voor de 
Rechten van het Kind ingesteld. Elke vijf jaar moeten 
regeringen een rapport overleggen aan dit Comité, waarin 
staat hoe het Verdrag voor de Rechten van het Kind handen 
en voeten krijgt in hun land. Ook de Nederlandse regering legt 
in januari 2004 verantwoording af. Het Comité zal met de 
regering praten over de kinderrechtensituatie in Nederland, 
wat de regering heeft verbeterd sinds de vorige zitting, wat 
beter kan en wat ronduit slecht gaat.  

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind wil zich goed 
voorbereiden op gesprekken met de regeringen. Vandaar dat 
het comité vooraf een overleg heeft met VN-organisaties als 
Unicef, de Wereld Gezondheids Organisatie en de 
vluchtelingenorganisatie UNHCR, en met non-
gouvernementele organisaties. Het Comité wil van hen horen 
hoe zij denken over de situatie in hun land. In oktober vond het 
vooroverleg met de Nederlandse kinderrechtenorganisaties 
plaats. Het Kinderrechten Collectief (KRC), waarin ook Unicef 
is vertegenwoordigd, sprak met het Comité onder andere over 
het ontbreken van een visie van de Nederlandse regering op 
het jeugdbeleid, over het vreemdelingenbeleid en de 
jeugdzorg. Ook gaf een aantal jongeren zelf toelichting over 
problemen van jongeren in Nederland. Het Comité stelde 
vragen over bijvoorbeeld de voortgang van het instellen van 
een kinderombudsman, over drugsgebruik, armoede onder 
kinderen, kinderarbeid, asielzoekende kinderen en 
kinderstrafrecht.  

Op basis van het vooroverleg en alle rapporten die het Comité 
heeft ontvangen, zal het Comité haar vragen aan de 
Nederlandse regering stellen. Na afloop van de zitting stelt het 
Comité een aantal aanbevelingen op voor de regering. Het 
Kinderrechtencollectief er bij de Nederlandse regering op aan 
dringen die aanbevelingen na te komen.  

 

 

Dag van de Rechten van het 
 Kind 

 
20 November is de dag van de rechten van het kind, reden om 
stil te staan bij de Nederlandse situatie. 
 
Over Nederland is geklaagd bij het VN-Comité voor de 
Rechten van het Kind in Genève. Volgens het 
Kinderrechtencollectief voldoet Nederland niet aan het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en wel 
onder meer vanwege het ontbreken van een consistent 
jeugdbeleid alsmede vanwege de subsidiebeperking waardoor 
deze beroepsvertegenwoordigers van onze kinderen zijn 
getroffen. In het Kinderrechtencollectief, dat zich opwerpt als 
non-gouvernementele spreekbuis van onze kinderen, zijn 
verenigd o.a. Defence for Children International, de  
Kinderrechtswinkels en Unicef.  
 
Wat vinden die andere vertegenwoordigers van onze kinderen, 
de ouders, van de kinderrechtensituatie in Nederland? 
Nederlandse ouders klagen Nederland aan wegens schending 
van het Verdrag. Niet op de grond dat hun protesten niet 
gesubsidieerd worden, maar op een inhoudelijke grond. In het 
Nederlandse familie- en jeugdrecht worden in het belang van 
het kind aan duizenden kinderen hun rechten onthouden en 
worden gezinswaarden en -normen prijsgegeven. “In het 
belang van het kind” worden dit jaar weer tientallen duizenden 
kinderen beroofd van ieder contact met een van hun ouders. 
“In hun eigen belang” worden dit jaar weer 900 kinderen die 
zich niet schuldig hebben gemaakt aan enig strafbaar feit 
maandenlang opgesloten in gevangenissen. De tehuizen zijn 
namelijk overvol wegens stagnerende doorstroom, maar 
tegelijkertijd wordt niet gekeken of een van hun ouders in staat 
is zijn kind zelf op te voeden. Een rechtsstaat voor het kind 
wordt niet in het belang van kinderen gevonden. 
 
Belang van het Kind is een paradox 
 
Het Nederlandse familie- en jeugdrecht kent een woelige 
geschiedenis. In het vorige decennium is het naar aanleiding 
van nieuwe inzichten op het gebied van 
mensenrechtenverdragen fundamenteel gewijzigd, met name 
op het gebied van gelijkwaardig ouderschap. Toch wordt, alsof 
er niets is veranderd, na echtscheiding  nog altijd in het belang 
van het kind onderzocht aan wie van de ouders de zorg voor 
de kinderen moet worden toegewezen. Daardoor ontstaat 
strijd, want wie de kinderen niet krijgt toegewezen is 
overgeleverd aan de genade van de andere ouder. Bovendien 
levert zo’n onderzoek geen grondslag voor een beslissing, 
want vaak moet men vaststellen dat beide ouders even 
geschikt zijn en berust de keuze op traditie. Voor het 
vaststellen van een omgangsregeling in die, ondertussen 
uiterst gespannen geraakte, verhoudingen wordt ook weer 
onderzoek gedaan, waarbij ook weer het belang van het kind 
centraal heet te staan. Daarmee ontstaat de uiterst cynische 
procedure dat bij echtscheiding tussen de ouders een 
oneigenlijk conflict wordt uitgelokt, en het kind wordt 
onderzocht in hoeverre het tegen die strijd bestand is. Het 
“Belang van het Kind” is een paradox. Het belang van het kind 
leidt tot strijd tussen de ouders en uiteindelijk tot verlies van 
een der ouders, en dat is niet in het belang van het kind. 
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Rechtspsychologie in plaats van goede bedoelingen 
 
Het heersende familierechtelijk denken gaat helaas gebukt onder 
de tirannie van het belang van het kind en voelt zich verplicht niet 
de vrede van het uiteenvallend gezinssysteem, maar het belang 
van het kind in enge zin centraal te stellen, met als consequentie 
een moralistische benadering met hulpverlening. Het familierecht, 
bedoeld om bij echtscheiding een rechtsorde te creëren waarin 
mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen gedijen, mist 
centrale beginselen die daarop gericht zijn. Op basis van 
rechtspsychologische concepten zouden wetgeving en recht-
spraak moeten inspelen op de wetmatigheden van menselijk 
gedrag van procespartijen, vrij van moralisme, bevrijd van de 
tirannie van het belang van het kind. Moralistische principes, hoe 
verhuld ook, bieden geen perspectief. Cybernetische principes, 
die de partijautonomie intact laten, des te meer. Het huidige 
familierecht is slechts gebaseerd op goede bedoelingen en mist 
node een rechtspsychologische grondslag. Dat vergt 
wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt voor een 
ingrijpende cultuuromslag. Af en toe klinken in de parlementaire 
discussie zeer schuchter wat geluiden door, maar van een 
doorbraak is nog lang geen sprake. 
 
Gelijkwaardig ouderschap 
 
De Nederlandse wetgever heeft in 1998 afgerekend met de 
polariserende alles-of-niets-benadering van ouderlijk gezag na 
echtscheiding, en gekozen voor gelijkwaardig ouderschap en 
gezamenlijk gezag. Als dat zou worden beschermd en 
gehandhaafd zouden ouders niet uitgelokt worden te strijden 
om de kinderen. De Raden voor de Kinderbescherming en de 
rechters geloven echter niet in de wet. Zij houden met 
zelfbedachte juridische constructies (aanwijzing van het 
“hoofdverblijf” van het kind bij een der ouders - een term die in 
de wet geen zelfstandige betekenis heeft) kunstmatig de 
vorige eeuwse opvatting van ongelijkwaardigheid in stand en 
blijven aldus polariseren tussen de ouders. Kinderbeschermers 
zien ouders nu eenmaal als bedreiging voor de kinderen. 
Zichzelf zien zij als kinderredders die je maar beter niet moet 
binden aan bewijs van hun beweringen, aan rechts- en 
fatsoensnormen, in het belang van de kinderen. 
 
Zorgverdeling op basis van rationele argumenten 
 
Echtscheiding is geen kinderbeschermingsmaatregel. Voor de 
zorgverdeling na echtscheiding zijn alleen zaken van belang 
als de werktijden van vader en van moeder, de schooltijden 
van het kind en eventueel een verdeling van enkele taken, zo 
veel mogelijk aansluitend bij de situatie ten tijde van het 
huwelijk. Emotionele argumenten behoren geen rol te spelen 
bij de juridische vaststelling en bij de handhaving van wat is 
vastgesteld. Die emoties moeten niet ontkend of genegeerd 
worden, maar moeten daarna, buiten het juridisch kader, 
worden gekanaliseerd.  
Toch wordt na echtscheiding de Raad voor de 
Kinderbescherming ingeschakeld, zogenaamd om het kind te 
beschermen tegen het (uitgelokte!) conflict van de ouders. Bij 
echtscheiding leggen we blijkbaar heel andere maatstaven aan 
dan tijdens huwelijk. Immers, ook onder gehuwden zal het wel 
eens voorkomen dat een goede onderlinge verstandhouding 
ver te zoeken is. Het is in die gevallen ook niet aan de Raad 
voor de Kinderbescherming om in te breken in het gezag van 
de ouders, of aan een van de ouders ieder contact met het 
kind te ontzeggen. Een dergelijke ingreep mag alleen aan de 
orde zijn als zich een grond zou voordoen voor ontzetting uit 
het ouderlijk gezag. Dat is de zwaarste een heel speciale 

procedure die niets met de echtscheidings- of 
omgangsprocedure te maken heeft, omkleed met strikte 
rechtswaarborgen. De echtscheidings- of omgangsprocedure 
mag niet als verkapte ontzettingsprocedure gaan werken.  
 
Den Haag, 20 november 2003 
Mr.Ir. P.J.A. Prinsen, advocaat 
 

Bij gezamenlijk gezag geen 
ontzegging van omgang
Kan omgang niet ontzegd worden als er gezamenlijk gezag is? 
In de rechtspraktijk lijkt een mening te bestaan dat gezamenlijk 
gezag in de weg staat aan ontzegging van de omgang. Ten 
onrechte. 

De rechtbank Haarlem heeft onlangs in een mij toegezonden, 
niet gepubliceerde beslissing overwogen: ‘Daar partijen 
tezamen het ouderlijk gezag hebben over de minderjarigen 
kan de rechtbank de man het recht op omgang niet ontzeggen. 
Dit recht vloeit direct voort uit de uitoefening van het ouderlijk 
gezag.’ Deze opvatting berust op een misverstand.  

Gezinsleven 
In het in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de Rechten van de Mens (EVRM) neergelegde recht op 
eerbiediging van het familie- en gezinsleven ligt besloten het 
recht om van elkaars gezelschap te genieten. Dat recht 
impliceert zowel een recht op ouderlijk gezag als een recht op 
omgang. Inbreuken op dat recht kunnen gerechtvaardigd zijn, 
maar moeten bij de wet zijn voorzien, een legitiem doel dienen 
en moeten ‘noodzakelijk zijn in een democratische 
samenleving’.  

Dat laatste wil zeggen dat er relevante redenen moeten zijn 
voor die inbreuk, dat die inbreuk op procedureel correcte wijze 
geschiedt en dat er evenredigheid is tussen het middel van de 
inbreuk en het daarmee te bereiken doel, een doel dat niet met 
een lichter middel bereikt kan worden.  
Aan artikel 8 EVRM is wat het ouderlijk gezag na scheiding 
betreft de invulling gegeven dat het gezamenlijk gezag dat de 
ouders tijdens het huwelijk hadden na de (echt)scheiding in 
principe gecontinueerd wordt. Het gezag wordt op verzoek van 
de ouders of een van hen alleen dan aan één van beiden 
opgedragen als er voor het kind een onaanvaardbaar risico 
bestaat dat het tussen de ouders klem of verloren raakt. Regel 
is dat na scheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag voortduurt, 
(hoge) uitzondering is dat een van de ouders met het gezag 
belast wordt. In de praktijk is de strijd over de vraag wie van de 
ouders de (meeste) verantwoordelijkheid over de kinderen 
draagt verplaatst van het ouderlijk gezag naar de verblijfplaats 
van het kind. 

Snelle ontwikkeling 
De opvattingen over het ouderlijk gezag na scheiding hebben 
een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Eerst in 1984 werd het 
dankzij een beslissing van de Hoge Raad mogelijk dat het 
gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding in stand bleef, maar 
daartoe was een gezamenlijk verzoek van de ouders vereist, 
verder een goede onderlinge verstandhouding van de ouders 
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en ten slotte moest het belang van het kind zich niet tegen de 
instandhouding van het gezamenlijk gezag verzetten. 
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In 1995 werd in de wet vastgelegd dat op eensluidend verzoek 
van de ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding 
gecontinueerd kon worden. De uitzondering op deze regel was 
beperkt geformuleerd: het verzoek werd afgewezen bij 
gegronde vrees voor schade aan de belangen van het kind. In 
1998 werd het uitgangspunt omgedraaid. Het voortduren van 
het gezamenlijk ouderlijk gezag na scheiding is regel, 
eenhoofdig ouderlijk gezag de uitzondering. De Hoge Raad 
deed daar nog een schepje bovenop door de uitzondering 
beperkt te interpreteren.  

Strikte gronden 
Aan artikel 8 EVRM heeft de wetgever wat het omgangsrecht 
van ouders betreft een duidelijke invulling gegeven. Omgang is 
als recht in de wet vastgelegd. Ontzegging van de omgang 
aan een ouder is slechts op strikte gronden mogelijk.  
Die regeling is (nog) geënt op de situatie na scheiding dat de 
ene ouder het gezag heeft en de ander niet. Voor de situatie 
dat de ouders gezamenlijk het gezag hebben, bepaalt artikel 
1:377h BW dat ook dan de rechter een omgangsregeling kan 
vaststellen. Die regeling is geschreven vanuit de gedachte dat 
gezamenlijk gezag een goede onderlinge verstandhouding van 
de ouders veronderstelt. Dan zal het vaak niet nodig zijn dat 
de rechter een omgangsregeling vaststelt. De ouders komen 
er zelf wel uit.  
Omdat voor het voortduren van gezamenlijk ouderlijk gezag 
een goede onderlinge verstandhouding geen uitdrukkelijk 
vereiste meer is, zal het vaker voorkomen dat de rechter een 
omgangsregeling moet vaststellen, ook als het gezamenlijk 
gezag gecontinueerd wordt. Maar dan moet de omgang ook 
ontzegd kunnen worden. 

Eigenlijk zou in artikel 1:377h de regeling van het 
omgangsrecht voor de ouder die niet het gezag heeft (artikel 
1:377a) gewoon van overeenkomstige toepassing verklaard 
moeten worden. Dat dat (nog) niet gebeurd is, betekent echter 
niet dat in geval van gezamenlijk gezag naar huidig recht de 
omgang niet ontzegd kan worden, indien zwaarwegende 
belangen van het kind daartoe zouden nopen. Een behoorlijke 
invulling van artikel 8 EVRM impliceert dat de omgang ook in 
deze gevallen onder bepaalde omstandigheden ontzegd moet 
kunnen worden. 

Sylvia Wortmann 

 

Bij gezamenlijk gezag geen 
ontzegging van omgang
In het vorige artikel van Perspectief gaf Sylvia Wortmann als 
haar mening dat, ook indien na een scheiding beide ouders 
met de gezamenlijke gezagsuitoefening belast blijven, de 
rechter omgang tussen het kind en één van de ouders moet 
kunnen ontzeggen. Zij meent dat de opvatting dat ‘gezamenlijk 
gezag een recht op omgang impliceert’ op een misverstand 
berust. Ik deel Wortmann’s zienswijze niet. 
De huidige wettelijke regeling beoogt onder meer de 
betrokkenheid van de ouder bij wie het kind niet zijn vaste 
verblijfplaats heeft, te waarborgen. Wat blijft er van deze 
betrokkenheid over als omgang kan worden ontzegd? 
De door Wortmann bestreden opvatting dat gezag omgang 

impliceert, geeft juist een duidelijk - en wat mij betreft positief 
te waarderen - signaal af. Ook als van een goede onderlinge 
verstandhouding tussen de beide ex-partners geen sprake is, 
veronderstelt het gezamenlijk gezag dat beide ouders 
verantwoordelijk blijven voor het kind en die 
verantwoordelijkheid gaat gepaard met contact tussen beide 
ouders en het kind. Over de invulling van het contact moeten 
ouders het samen eens worden. Verschillen zij daarover van 
mening dan is de geëigende weg om met een bemiddelaar om 
de tafel te gaan zitten. Daarnaast bepaalt de wet in artikel 1: 
377h BW dat eventueel de rechter een regeling kan treffen. 
Fraai vind ik deze bepaling niet, maar de tekst van de wet is 
duidelijk. Wat de wettekst ook duidelijk zegt, is dat de rechter 
omgang niet kan ontzeggen.  
Ik zou er absoluut geen voorstander van zijn de regeling van 
artikel 1:377a BW van overeenkomstige toepassing te 
verklaren in artikel 377h. Dat geeft ouders opnieuw de 
mogelijkheid om in de rechtszaal over de hoofden van de 
kinderen strijd met elkaar te voeren. Eén van de redenen om 
de huidige regeling in te voeren, was toch juist gelegen in de 
wens het aantal fronten waarop de ex-partners elkaar konden 
bestrijden, te verkleinen? 
Laten we een vergelijking trekken met gehuwde ouders. Ook 
onder gehuwden zal het wel eens voorkomen dat een goede 
onderlinge verstandhouding ver te zoeken is. Het is in die 
gevallen echter niet aan de rechter om een inbreuk te maken 
op het gezag of om het contact tussen het kind en één van de 
ouders te ontzeggen. Rechterlijk ingrijpen kan dan alleen aan 
de orde zijn als zich een grond voor het opleggen van een 
kinderbeschermingsmaatregel aandient. Hetzelfde moet naar 
mijn mening gelden bij ouders die na een scheiding 
gezamenlijk met het gezag belast blijven. Ook daar moet 
gelden dat de rechter in beginsel geen taak heeft, tenzij er 
sprake is van een situatie die een 
kinderbeschermingsprocedure rechtvaardigt. 
Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan, dat de 
rechter (uiteraard alleen op verzoek) voorbijgaat aan de 
hoofdregel van gezamenlijk gezag en in het belang van het 
kind slechts één van de ouders met het gezag belast. De door 
de Hoge Raad geformuleerde uitzonderingsgrond 
(‘onaanvaardbaar risico dat het kind tussen de ouders klem of 
verloren raakt’) biedt voldoende ruimte om de belangen van 
scheidingskinderen te beschermen. 
In aperte noodgevallen, kan de rechter een beslissing tot 
eenhoofdig gezag vergezellen van een omgangsontzegging 
(uiteraard weer alleen als daarom wordt verzocht). 

Kortom: naar de stand van de huidige wetgeving en 
rechtspraak, meen ik dat beslissingen als die van de 
Haarlemse rechtbank blijk geven van een juiste juridische 
interpretatie en bovendien van gezond verstand.  

Erik Nicolai, stafjurist Nederlandse Gezinsraad 
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Wel gezamenlijk gezag, maar 
geen naamswijziging
Hoge Raad over kinderen van moeder en stiefvader 

Het toekennen van gezamenlijk gezag aan een moeder en een 
stiefvader, betekent niet automatisch dat er voldoende grond is 
voor wijziging van de achternaam van eerdere kinderen van de 
moeder. Dat is de kern van een recente uitspraak van de Hoge 
Raad.

Een moeder met twee kinderen over wie zij na echtscheiding 
alleen het gezag uitoefent, hertrouwt. De kinderen hebben de 
achternaam van hun vader. Uit het nieuwe huwelijk van de 
moeder wordt een kind geboren, dat de achternaam krijgt van 
moeders echtgenoot, de stiefvader dus van de andere twee 
kinderen.  
Moeder en stiefvader vragen het gezamenlijk gezag over de 
twee kinderen uit het eerdere huwelijk van moeder. Tegelijk 
verzoeken zij de achternaam van de kinderen te wijzigen in die 
van de stiefvader.  
De rechtbank wijst het verzoek om gezamenlijk gezag 
(gebaseerd op art. 1:253t BW) toe, maar wijst de 
achternaamswijziging af. In hoger beroep wijst ook het hof dit 
laatste verzoek af. In cassatie wordt gesteld dat, als het 
verzoek tot gezamenlijk gezag wordt toegewezen, ook het 
verzoek tot geslachtsnaamswijziging moet worden 
toegewezen. Geslachtsnaamswijziging zou slechts afgewezen 
kunnen worden op dezelfde grond als het verzoek om 
gezamenlijk gezag. En dat verzoek kan alleen worden 
afgewezen indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de 
belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.  
De Hoge Raad verwerpt op 24 januari 2003 het 
cassatieberoep (Rechtspraak van de Week 2003, nr. 19). 

Verschillende criteria  
Indien er een andere ouder is tot wie een kind in 
familierechtelijke betrekking staat, kan een verzoek tot 
gezamenlijk gezag van een ouder en zijn partner die niet de 
ouder is, slechts worden toegewezen, wanneer de ouder en 
die ander gedurende ten minste een jaar het kind gezamenlijk 
hebben verzorgd en opgevoed. Bovendien moet de 
desbetreffende ouder gedurende ten minste drie jaren alleen 
met het gezag belast zijn geweest. De partner van de ouder 
dient in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind te 
staan, dus ‘family life’ met het kind te hebben. Nu 
tegenwoordig continuering van het gezamenlijk gezag na 
scheiding regel is, zal dat dus vaak een onoverbrugbare 
belemmering vormen zijn voor toekenning van gezamenlijk 
gezag.  
Het verzoek wordt – ook als aan de genoemde voorwaarden is 
voldaan – afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij 
inwilliging de belangen van het kind zouden worden 
verwaarloosd, dat wil zeggen dat de belangen van het kind 
zouden worden geschaad als het verzoek ingewilligd zou 
worden. ‘Schade voor de belangen van het kind’ zou ook 
opgevat kunnen worden als een onaanvaardbaar risico dat het 
kind zou lopen bij inwilliging van het verzoek. 
Een verzoek van een ouder en zijn partner tot gezamenlijk 
gezag kan vergezeld gaan van een verzoek tot 
geslachtsnaamswijziging. Een dergelijk verzoek kan niet later 
nog eens ingediend worden bij de rechter. Wel kan aan de 
Koning op enig moment een verzoek tot 

geslachtsnaamswijziging worden gedaan, dat de minister van 
justitie beoordeelt (art. 1:7, eerste en vijfde lid, BW en de 
Regels voor geslachtsnaamswijziging, Besluit van 6-10-97, 
Stb. 463). 
Art. 3 lid 4 van de Regels voor geslachtsnaamswijziging 
behelst de criteria voor afwijzing van een verzoek tot wijziging 
van de geslachtsnaam van een minderjarige in die van de 
partner van de ouder. Niet toevallig stemmen de criteria van 
art. 253t lid 5 onder a en c (resp. weigering tot instemming van 
het kind van twaalf jaar of ouder en het belang van het kind dat 
zich tegen toewijzing verzet) overeen met die van art 3 lid 4 
onder a en b van de Regels voor geslachtsnaamswijziging. De 
toelichting bij het besluit geeft aan welke feiten en 
omstandigheden een rol spelen bij de beoordeling van de 
vraag of het belang van het kind zich tegen de verzochte 
geslachtsnaamswijziging verzet: Is het kind voorgelicht omtrent 
zijn afkomst? Leidt naamswijziging tot eenheid van namen in 
het gezin? Voert het kind de verzochte naam al en zo ja, hoe 
lang al? Welke rol spelen beide ouders in het leven van het 
kind? Accepteert het kind de situatie van het gezin waarin het 
leeft? De combinatie van feiten en omstandigheden in het 
concrete geval bepaalt of het verzoek kan worden 
toegewezen. Daarbij geven de belangen van de minderjarige 
de doorslag. 

Terecht verworpen  
Het verschil in wettelijke criteria ontleend aan het belang van 
het kind voor de beoordeling van een verzoek om gezamenlijk 
gezag en van een tegelijkertijd gedaan verzoek om 
geslachtsnaamswijziging en de uiteenlopende feiten en 
omstandigheden die bij de beoordeling van die criteria een rol 
spelen, maakt dat de afwegingen ook verschillend kunnen 
uitpakken. Het verzoek om gezamenlijk gezag kan dus best 
worden toegewezen zonder dat wijziging van de achternaam 
wordt toegestaan. De Hoge Raad heeft terecht het 
cassatieberoep verworpen. 

Sylvia Wortmann 

 

Kafka in de gezinsvoogdij 
 
door Edwin Kreulen 
 
Trouw  2003-07-04 

De mondige burgers wachten ook in echtscheidingszaken niet 
langer gezagsgetrouw af wat de jeugdbescherming beslist 
over hun kinderen. Anton en Ilona zijn hoogopgeleid, weten 
hun weg te vinden in rapporten en ogen zeer gedreven door 
de liefde voor hun dochter. Toch begon na hun scheiding een 
strijd van zes jaar. Zij raakten niet alleen het gezag kwijt, ook 
vijf achtereenvolgende gezinsvoogden verloren de regie. Hun 
kind werd ontvoerd en ook hun rol werd ongewoon fel 
bekritiseerd in een inspectierapport. 

ONDER TOEZICHT 

De kinderrechter stelt Yvonne in 1997 onder toezicht. Volgens 
de Raad voor de Kinderbescherming dreigt het meisje in de 
knel te komen. Haar ouders scheiden kort daarop. Om het 
meisje niet verder te belasten zijn haar naam en die van haar 
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ouders gefingeerd. Een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg 
Amsterdam krijgt de zorg voor de zesjarige. Twee weken na 
het eerste gesprek met de voogd verlaat moeder Ilona 
(Italiaans maar al jaren in Nederland wonend) met Yvonne het 
echtelijk huis. De rechtbank besluit dat Ilona het gezag krijgt 
en Anton recht op omgang. Anton krijgt later de woning. De 
eerste gezinsvoogd draagt haar werk al snel over aan een 
collega. 

Ilona zegt dat zij het huis tegen haar zin verlaat omdat vader 
niet weg wil en de gezinsvoogd dreigt Yvonne bij beide ouders 
weg te halen als er niet snel iets verandert. Anton vindt deze 
actie verkeerd. Volgens hem zijn er tekenen dat Ilona haar 
dochter geestelijk mishandelt. Hij zegt dit tegen beide 
gezinsvoogden, maar krijgt geen gehoor. Ilona zegt dat er 
helemaal geen redenen zijn om Yvonne onder toezicht te 
stellen: het gaat juist goed met het meisje, ook volgens de 
school. Volgens haar voert Anton vooral strijd met haar. Bij 
Bureau Jeugdzorg is er twijfel of de ondertoezichtstelling wel 
noodzakelijk is, en of de voogden niet het risico lopen dat ze 
een nieuw instrument worden in de strijd tussen beide ouders. 

De inspectie schrijft in haar rapport dat de voogden wel 
beginnen met de ondersteuning van Ilona -zij heeft immers het 
gezag- maar treuzelen met een hulpverleningsplan en ze 
komen uiteindelijk met een plan dat vooral lijkt geschreven om 
de kinderrechter tevreden te stellen. Bureau Jeugdzorg stelt 
dat het zo lang duurt omdat de gezinsvoogd steeds overlegt 
met beide ouders: beter een goed plan met draagvlak, dan een 
haastig rapport. 

Anton hekelt het inspectierapport -waarvoor Ilona wel, maar hij 
niet is gehoord- omdat het volgens hem de indruk wekt dat hij 
lastig doet omdat hij het gezag niet heeft, terwijl zijn klachten 
over mishandeling van Yvonne niet staan vermeld. 

ONTVOERING 

Eind 1999 brengt het bureau Kind en Recht, dat Anton 
begeleidt, Yvonne na een weekeinde bij Anton niet terug naar 
moeder, maar naar een pleeggezin dat het bureau Kind en 
Recht hem heeft aangeraden. Het bureau meldt dit per fax aan 
de gezinsvoogd. Alleen het bureau kent het adres. Yvonne 
doet met haar vader bij de politie aangifte van bedreiging en 
mishandeling door haar moeder. De tweede voogd vraagt om 
het adres, maar krijgt dit pas nadat de kinderrechter dit 
beveelt. De rechter neemt het voorstel over om Yvonne uit (het 
moederlijk) huis te plaatsen: ze zit klem tussen haar ouders en 
kan het beste rust krijgen op een neutrale plek. De voogd 
regelt zelf een ander pleeggezin en gaat Yvonne ophalen, 
maar krijgt haar niet mee. Een hoge manager van jeugdzorg 
fluit hem persoonlijk terug, waarop ook deze tweede voogd zijn 
werk neerlegt. Als de stichting waaronder het pleeggezin valt 
waar Yvonne verblijft hoort wat de reden is dat ze gekomen is, 
beklaagt ze zich bij Kind en Recht over 'opzettelijke misleiding'. 

Vader Anton stelt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat 
Yvonne mishandeld wordt door haar moeder. Hij laat dit in 
bedekte termen weten aan de gezinsvoogd, want zijn dochter 
heeft hem dit in vertrouwen verteld. De voogd reageert niet op 
deze klachten en ook niet op zijn verzoek om te praten met de 
school van Yvonne, die volgens hem gelijksoortige signalen 
afgeeft. Omdat hij alle vertrouwen in de voogd heeft verloren 
terwijl het probleem volgens hem steeds nijpender wordt, 
besluit Anton zelf actie te ondernemen. Hij geeft toe dat dit 

tegen de wet is, maar vindt ontvoering een te groot woord: zijn 
dochter is niet bij hem maar in een pleeggezin, waar de 
gezinsvoogd al snel het adres van krijgt. Bovendien ging hij 
direct naar de politie. 

De inspectie schrijft wel dat hier sprake is van ontvoering. 
Bureau Jeugdzorg onderzoekt volgens de inspectie de 
beschuldigingen van Anton niet, maar stelt wel voor Yvonne bij 
haar moeder weg te halen. Als de tweede voogd zijn werk 
neerlegt, stopt jeugdzorg met de ondersteuning van Ilona. In 
plaats daarvan zoekt men volgens de inspectie samenwerking 
met Anton, die niet het gezag heeft en even daarvoor zijn 
dochter heeft ontvoerd. Moeder Ilona is woedend over de 
ontvoering en vindt dat de voogden veel te laconiek reageren. 
Ze wijst op een psychologisch rapport dat is gemaakt in 
opdracht van de rechtbank, waarin het vermoeden wordt geuit 
dat vader zijn dochter negatief beïnvloedt over haar. 

Volgens Bureau Jeugdzorg is de tweede voogd niet 
teruggefloten, maar koos de manager ervoor om de zaak in 
overleg op te lossen. De actie van Anton was niet de 
werkelijke reden om Yvonne uit huis te plaatsen. Omdat de 
ontwikkeling van het meisje mogelijk toch bedreigd wordt, is 
een neutrale plek beter. En hoewel de voogden heftig 
protesteren tegen de ontvoering, kiest men om pragmatische 
redenen toch voor overleg met Anton. Want het is niet in 
belang van Yvonne om haar onder politiebegeleiding te gaan 
ophalen in het illegale pleeggezin. De manager die de voogd 
zou hebben teruggefloten is vertrokken bij jeugdzorg en men 
heeft besloten dat managers zich in de toekomst niet meer op 
deze manier met zaken mogen bemoeien. 

Het bureau Kind en Recht wordt geleid door de juriste Anke de 
Wijn. Zij behartigt de belangen van kinderen in zaken waarbij 
officiële instanties als de kinderbescherming en gezinsvoogdij 
volgens haar tekortschieten. De advocate stelt dat de 
gezinsvoogd uitdrukkelijk heeft gefaald, zodat zij het werk 
heeft gedaan wat de voogd had moeten uitvoeren. De Wijn 
werkt in opdracht van vader Anton en wordt door hem betaald, 
maar zegt dat ze geen uitvoerder van zijn wensen is. Ze zal 
hem later ook adviseren om niet het gezag over Yvonne aan te 
vragen. 

ONTHEFFING 

Na een maand verhuist Yvonne naar een pleeggezin van 
Bureau Jeugdzorg Amsterdam. De derde voogd werkt niet 
meer aan terugplaatsing bij Ilona, maar stelt het belang van 
het kind centraal. Volgens een psychologisch rapport belasten 
beide ouders Yvonne, daarom kan het meisje het beste 
voorlopig in een pleeggezin blijven. Beide ouders bezoeken 
hun dochter even vaak, maar de voogd staat toe dat alleen 
Anton haar een weekeinde per maand thuis krijgt. In afwijking 
van het psychologisch rapport adviseert de derde voogd om 
Yvonne bij haar vader te laten wonen. De kinderrechter steekt 
hier een stokje voor en het meisje gaat naar een ander 
pleeggezin, waar ze langer kan blijven. De derde gezinsvoogd 
wordt ziek en vervangen door nummer vier. Ilona vraagt om 
een andere voogdij-instelling, waarop de gezinsvoogden van 
het Leger des Heils, de AJL, de zaak overnemen. Als Yvonne 
elf is, laat ze weten het liefst in het pleeggezin waar ze zit te 
blijven. 

De inspectie stelt dat de voogden in strijd met de wet handelen 
door niet meer de ouder met het gezag te steunen.  
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Bovendien krijgt Anton volgens de inspectie ten onrechte meer 
bezoekrechten. Dieptepunt in de communicatie is volgens de 
inspectie het moment waarop de vader van Ilona op sterven 
ligt in haar geboorteland. Ze vraagt of Yvonne onder 
begeleiding mee mag om opa nog eenmaal te zien. De AJL 
krijgt dit niet rond, waarop Ilona in haar eentje vertrekt. 
Achteraf wordt volgens de inspectie haar afwezigheid in deze 
periode aangemerkt als 'vakantie' en als vertraging van de 
besluitvorming over Yvonne. 

De AJL zegt dat deze laatste vergissing niet is gemaakt door 
de gezinsvoogd, maar door de kinderbescherming. De voogd 
heeft uitzonderlijk veel moeite gedaan om mee te kunnen naar 
Italië maar kreeg het niet rond. 

Zowel Jeugdzorg Amsterdam als de AJL bekritiseren op hun 
beurt het inspectierapport: dat gaat er helemaal aan voorbij dat 
het juist de wettelijke taak van de gezinsvoogden is om naar 
het belang van het kind te kijken. Bureau Jeugdzorg zegt te 
vermoeden dat de inspectie, die nog niet lang bestaat, 'zich wil 
profileren' met dit rapport. Vader Anton voegt daar nog aan toe 
dat de ondersteuning van de ouder met gezag volgens de 
protocollen in de jeugdbescherming niet langer dan een jaar 
moet duren, daarna moet duidelijkheid voor het kind ontstaan. 
Een woordvoerder van de inspectie stelt dat in dit soort zaken 
de kinderrechter beslist. De inspectie heeft enkel in opdracht 
van justitieminister Donner onderzocht of moeder steun heeft 
gekregen. 

Volgens de AJL gaat het goed met Yvonne in het pleeggezin: 
ze heeft rust. Anton bevestigt dit. Hij heeft zijn pogingen om 
het gezag te krijgen, ingetrokken. Hij wil het liefst zijn dochter 
thuis hebben, maar denkt dat dat weer te veel spanningen 
oplevert met Ilona, waar Yvonne dan ook weer last van heeft. 
Volgens Ilona wordt bezoek van haar tegengewerkt door de 
voogd. De AJL zegt wel te willen meewerken aan een 
bezoekregeling voor Ilona. Wel denken de voogden dat het 
waarschijnlijk is dat het meisje in een pleeggezin zal blijven tot 
ze 18 jaar oud is en de voogdij wettelijk ten einde komt. 

Eind vorig jaar verliest Ilona het ouderlijk gezag en krijgt de 
AJL de voogdij over Yvonne, die nu twaalf jaar oud is. Anton 
heeft regelmatig omgang, Ilona heeft haar dochter in juli vorig 
jaar voor het laatst gezien: ze voert een strijd met de AJL en 
verschillende bezoeken gaan niet door. In februari verschijnt 
het inspectierapport. Het ministerie van justitie, opdrachtgever 
van het inspectie-onderzoek, dringt er op aan dat de AJL zorgt 
voor een plan om het contact tussen moeder en dochter te 
herstellen. Dat plan heeft de AJL inmiddels opgesteld. Deze 
maand vecht Ilona de beslissing om haar het gezag te 
ontnemen aan bij het gerechtshof. De beschuldiging dat ze 
haar dochter mishandeld zou hebben is nooit bewezen, de 
aangifte is geseponeerd. 

,,Het is een ontluisterende zaak, zoals je ze maar weinig 
tegenkomt'', zegt Wim Slot, hoogleraar gezinsvoogdij aan de 
Vrije Universiteit na lezing van het inspectierapport. ,,Je ziet 
het vaker bij echtscheidingszaken: het kind zelf is niet het 
probleem, maar beide ouders betwisten elkaar het kind. Ze 
achten zichzelf in staat het kind op te voeden. Soms hebben 
ze daarin gelijk, maar als de zaak verhard is hebben ze zelf 
een einde gemaakt aan de situatie waarin dat mogelijk was. 
Van de kinderrechter vraagt men dan een Salomonsoordeel. 
De gezinsvoogd moet de bakens verzetten, want door de 

harde strijd komt het kind in het gedrang. Die koerswijziging is 
hier veel te laat gemaakt.'' 

Slot leest het rapport niet zozeer als kritiek op de individuele 
voogden, maar vooral als kritiek op hun leidinggevenden. ,,Uit 
alles spreekt de conclusie dat er onvoldoende van tevoren 
wordt nagedacht hoe men de zaak moet aanpakken, hoe men 
moet voorkómen dat de gezinsvoogden zelf speelbal worden. 
Daardoor zie je dat, zodra men eens er iets op waagt, het 
alleen maar negatief uitpakt. Neem het moment waarop men 
samenwerking zoekt met de vader. Natuurlijk kun je zeggen 
wat de inspectie doet: hij heeft het gezag niet, dus dat mag 
niet. Aan de andere kant: de beslissing om het gezag aan 
moeder te geven kun je ook betwisten.'' 

Slot deelt een belangrijk punt van kritiek op het 
inspectierapport. ,,Men heeft deze zaak vooral beoordeeld op 
de vraag of moeder ondersteund werd door de gezinsvoogdij. 
Op het moment dat de voogden er voor kiezen om op de 
eerste plaats te kijken naar het belang van het kind, handelen 
ze volgens de inspectie in strijd met de wet. Dat is veel te kort 
door de bocht. Het is ook juist de wettelijke taak van de 
gezinsvoogd om het welzijn van het kind te bevorderen. 
Gelukkig maar, zou ik zeggen. Ik kan me die keuze van de 
gezinsvoogdij dus goed voorstellen. Maar verder vind ik dat 
Bureau Jeugdzorg geen reden heeft om het rapport te 
bekritiseren. Daarvoor heeft men te veel fouten gemaakt.'' 

Slot vraagt zich af hoe het bureau Kind en Recht, dat Anton 
assisteert bij de 'ontvoering', het roer recht houdt. ,,Ze doen 
zaken met maar één ouder. En het gevaar bestaat dat het 
bureau toch meer de belangenbehartiger van de vader dan 
van het kind wordt.'' 

 

Belangen van vader 
voldoende beschermd door 
nationale rechter

Perspectief Nov 2003 

Het niet horen van een vijfjarig kind of het niet vragen van een 
psychologisch rapport leidt niet altijd tot strijd met artikel 8 
EVRM, besliste de Grote Kamer van het Straatsburgse Hof in 
twee recente zaken. 
In december 2001 is in deze rubriek besproken de uitspraak 
van het Europese Hof voor de rechten van de mens Sahin 
tegen Duitsland (EHRM 11 oktober 2001, nr. 30943/96, NJ 
2002, 417). Het ging om de afwijzing van een verzoek tot 
vaststelling van een omgangsregeling ten behoeve van de niet 
met de moeder gehuwde vader. De zaak Sahin is één van drie 
soortgelijke beslissingen van het Straatsburgse Hof op 
dezelfde dag tegen Duitsland geweest. De andere twee zijn 
Sommerfeld (nr. 31871/96) en Hoffmann (nr. 34045/96).  
De beslissingen zijn gewezen door een Kamer van het Hof 
bestaande uit zeven personen. Van deze beslissingen is 
(intern) beroep mogelijk bij de Grote Kamer, die zeventien 
rechters omvat. Dat is in dit geval gebeurd. 
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De Grote Kamer heeft in de zaken van Sahin en Sommerfeld 
op 8 juli 2003 op een onderdeel van de eerdere beslissingen 
anders beslist. 

Vader niet betrokken  
Eind 2001 besliste het Hof dat de vader (Sahin) niet voldoende 
betrokken was geweest in het besluitvormingsproces tot 
afwijzing van het omgangsverzoek, omdat de Duitse rechter op 
advies van een psycholoog die het vijfjarige kind had 
onderzocht, dit kind niet zelf had gehoord. In de zaak 
Sommerfeld besliste het Hof dat de vader niet voldoende 
betrokken was geweest in het besluitvormingsproces omdat de 
Duitse rechter geen psychologische rapportage had gevraagd 
naar de mogelijkheden tot contact tussen de dertienjarige 
dochter en haar vader. In beide gevallen was daarom artikel 8 
EVRM geschonden, stelde het Hof. 
De beslissing tot afwijzing van een omgangsverzoek betekent 
een inbreuk op het recht op eerbiediging van het familie- en 
gezinsleven van de vader met het kind. Een dergelijke 
beslissing kan gerechtvaardigd zijn, indien zij - naar de 
maatstaven van artikel 8, tweede lid, EVRM - bij de wet is 
voorzien, een legitiem doel dient (in dit geval de bescherming 
van de rechten en vrijheden van het kind) en "noodzakelijk is in 
een democratische samenleving". 
Het gaat hier om de toetsing aan de laatstgenoemde 
voorwaarde. Daartoe gaat het Hof na of de redenen voor de 
beslissing in het licht van de gehele zaak relevant en 
voldoende zijn. Bij de beoordeling van de vraag of de 
aangevoerde argumenten voor afwijzing van het 
omgangsverzoek ook voldoende zijn, gaat het Hof tevens na of 
de verzoeker in het gehele proces om tot een beslissing te 
komen op een adequate wijze betrokken is geweest. Zijn 
belangen dienen op die manier voldoende beschermd te zijn.  

Leeftijd en rijpheid  
De Grote Kamer van het Europese Hof vindt nu de eerdere 
beslissingen te ver gaan. Het hangt van de omstandigheden 
van het geval af of het besluitvormingsproces voldoende de 
belangen van de ouder beschermt, zo stelt de Grote Kamer. In 
beide zaken hebben de vaders de gelegenheid gehad alle 
argumenten die hun verzoek ondersteunden naar voren te 
brengen en hadden zij toegang tot alle gegevens waarop de 
Duitse rechter zijn beslissing baseerde.  
Regel is dat de waardering van bewijs en de wijze waarop de 
relevante feiten worden vastgesteld een zaak is van de 
nationale rechter en dus niet van het Hof. Het gaat te ver, zo 
stelt de Grote Kamer letterlijk, om de nationale rechter te 
verplichten altijd een kind te horen of altijd een psycholoog in 
te schakelen in zaken van omgang tussen ouder en kind. De 
omstandigheden van het geval zijn hier doorslaggevend, 
rekening houdend met de leeftijd en rijpheid van het kind (par. 
71, Sahin en par. 73, Sommerfeld). 
De Grote Kamer komt tot de conclusie dat in beide zaken - 
gelet op de omstandigheden van het geval - de wijze waarop 
de Duitse rechter de zaak in processueel opzicht benaderd 
heeft, redelijk is geweest en dat deze rechter voldoende 
gegevens ter beschikking had om tot een weloverwogen 
beslissing te komen. Daarom was het horen van de vijfjarige of 
het inschakelen van een psycholoog niet vereist en treedt 
geen strijd op met artikel 8 EVRM. 

Rechter het bos in  
Omdat het antwoord op de vraag of een ouder in een 
omgangs- of gezagszaak voldoende betrokken is in het 
besluitvormingsproces, afhangt van de omstandigheden van 
het geval, stuurt het Straatsburgse Hof de nationale rechter het 

bos in. Er is geen regel vastgesteld dat heel jonge kinderen 
nooit behoeven te worden gehoord of dat er niet (nog eens) 
een psychologisch rapport behoeft te worden gevraagd. Het 
zal allemaal afhangen van de omstandigheden van het geval, 
mede gelet op de leeftijd van het kind en de mate waarin het 
zich heeft ontwikkeld. 

Sylvia Wortmann 

 

'Omgangsproblematiek vind 
je op alle terreinen terug'

Perspectief november 2003 

Het omgangshuis groeit tegen de verdrukking in. Bureau 
Jeugdzorg Flevoland opende vorige maand het tweede 
omgangshuis in Nederland, met geld uit particuliere fondsen. 
Vrijwilligers dragen een deel van de begeleiding. "De behoefte 
van kinderen aan contact met beide ouders is veel te 
belangrijk om dit thema te laten liggen," vinden de oprichters. 

Particuliere fondsen moeten sterke behoefte aan omgangshuis 
dekken 

Een Turkse man heeft zijn kinderen - een dochtertje van zeven 
en een zoon van dertien - al vier jaar niet meer gezien. De 
jongen wil geen contact, maar omdat de rechter heeft beslist 
dat het meisje omgang moet krijgen, komt hij mee om haar te 
beschermen. In het omgangshuis gaan vader en dochter een 
spelletje ganzenborden. De jongen protesteert: "Dat is 
gokken!" Zelf gaat hij zitten schilderen. De ontmoeting verloopt 
verder heel prettig, en aan het eind geeft de jongen zonder iets 
te zeggen zijn schilderij aan vader cadeau. 

Veilige omgeving  
Volgens Corine Steijger, coördinator omgangshuis bij het 
Bureau Jeugdzorg Flevoland, is dit een van de 
aansprekendste successen die ze tot nu toe heeft behaald. 
"We moeten onszelf niet wijsmaken dat het elke keer zo gaat, 
maar dit soort dingen gebeuren," zegt zij. Het omgangshuis - 
een veilige omgeving waar de kinderen van gescheiden 
ouders de niet-verzorgende ouder in een ontspannen sfeer 
kunnen ontmoeten - begon vorige maand met twee 
begeleiders. De speciale kamer, die met een tafel, een 
bankstel en speelgoed is ingericht, is vijf dagen per week 
geopend. Steijger heeft nu zestien aanmeldingen verwerkt, 
waarvan er twee succesvol zijn afgesloten. 

Strijd met de ouders  
Steijger vertelt trots dat ‘haar’ omgangshuis zich op 
verschillende doelgroepen richt. "Vanuit de vrijwillige 
hulpverlening krijgen we bijvoorbeeld kinderen met 
gedragsproblematiek. Vaak zit daarachter een problematiek 
van strijd met de ouders. Maar ook gezinsvoogden verwijzen 
wel naar het omgangshuis omdat het contact met vader ieder 
gesprek overschaduwt." 
Rechtbanken kunnen een zaak naar het omgangshuis 
doorsturen, evenals de Raad voor de Kinderbescherming 
wanneer een van de ouders niet gemotiveerd is om een 
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regeling af te spreken. "Omgangsproblematiek vind je op alle 
terreinen terug," bevestigt Steijger. "Zelfs advocaten komen 
naar ons wanneer ze een procedure willen voorkomen. Het 
omgangshuis is dan ook vanuit een sterke behoefte gegroeid. 
Contact met beide ouders is veel te belangrijk voor kinderen 
om dit thema te laten liggen, ook als de overheid vindt dat zij 
er niet voor verantwoordelijk is." 

In de ijskast  
Bureau Jeugdzorg Flevoland had al in 2001 een projectplan 
voor een omgangshuis klaarliggen, maar dit belandde in de 
ijskast doordat staatssecretaris Kalsbeek de financiering voor 
tien pilotprojecten niet rond kreeg. "We hadden de moed al 
een beetje opgegeven," zegt Willem Tak, manager 
jeugdbescherming en projectleider van het omgangshuis. 
"Totdat iemand bedacht dat je ook particuliere fondsen kunt 
aanschrijven. Tot onze grote verrassing reageerde de 
Rudolphstichting - een jeugdproject van de Gereformeerde 
Kerken - al snel positief, evenals het Johnson&Johnson-fonds, 
onderdeel van het Oranjefonds. Daarmee hadden we nog 
geen complete dekking voor de personeelskosten, maar we 
hebben afgesproken dat we de rest voor de duur van twee jaar 
uit eigen middelen betalen. Tegelijk bekijken we dan of het 
omgangshuis kan worden opgenomen in de reguliere 
financiering."  

 

Een rechtsstaat voor het kind  
 
Door Peter Prinsen.  
 
 
Dinsdag 25 november 2003  BN-De Stem  
 
Jaarlijks worden bijna 40.000 echtscheidingen uitgesproken, 
waarbij bijna evenzoveel kinderen zijn betrokken.  
 
Voor bijna de helft van dat totaal aantal kinderen leidt 
echtscheiding tot een permanente ontwrichting van de relatie 
tussen de ouders onderling en tussen (meestal) de vader en 
kind. Het gaat daarbij om honderdduizenden ontwrichte 
levens, berekenen Peter Prinsen en Wim Orbons. De 
(onnodige) inschakeling van kinderbeschermers en andere 
overheidsvoorzieningen kost de maatschappij handenvol geld. 
Echtscheiding is geen kinderbeschermingsmaatregel. Toch 
wordt bij een procedure met minderjarige kinderen de 
kinderbescherming ingeschakeld voor een onderzoek naar 'wie 
de beste ouder is'. De ouder aan wie niet het gezag of de 
dagelijkse zorg over de kinderen wordt toegewezen loopt het 
risico voorgoed het contact met zijn kinderen kwijt te raken.  
 
Dat leidt tot een strijd tussen de ouders, die ieder hun eigen 
kwaliteiten benadrukken en al gauw de andere ouder betichten 
van alles wat lelijk is. Een dergelijk onderzoek is niet alleen in 
strijd met de huidige wet, waarin gezag en omgang is 
geregeld, maar ook met het Europees Verdrag van de Rechten 
de Mens. Daarin is het verbod op onnodige inmenging in het 
privéleven geregeld.  
 
Kinderbeschermers schakelen, naarmate de strijd tussen de 
ouders escaleert, 'een deskundige' in die het kind onderzoekt 
met betrekking tot een omgangsregeling. Daarmee ontstaat de 
uiterst cynische situatie dat de ouders geprovoceerd zijn tot 
een strijd, en het kind wordt onderzocht in hoeverre het tegen 

die strijd bestand is. Dit onderzoek neemt niet zelden jaren in 
beslag, gedurende welke tijd geen omgang plaatsvindt.  
 
Inschakeling van de Raad voor de Kinderbescherming na 
echtscheiding is welbeschouwd niet vanzelfsprekend. Het mag 
dan gaan over gevallen waarin geen goede verstandhouding 
tussen de partners bestaat, maar ook onder gehuwden zal het 
wel eens voorkomen dat een goede onderlinge 
verstandhouding ver te zoeken is. Ingrijpen kan alleen aan de 
orde zijn als zich een concrete grond voor het opleggen van 
een kinderbeschermingsmaatregel aandient.  
 
Hetzelfde dient te gelden bij scheidende ouders. In plaats van 
een strijd om de macht uit te lokken zouden de wet en de 
rechters ouders tegen elkaar in bescherming moeten nemen 
met betrekking tot het contact met hun kind en slechts op 
zakelijke gronden moeten oordelen. Dan gaat het om 
werktijden van ieder der ouders en schooltijden van het kind. 
Staat men in het recht emotionele argumenten toe dan lokt dat 
strijd uit.  
 
Kinderbeschermers hebben een te grote machtspositie omdat 
er weinig of geen controle is op hun functioneren. Hoewel de 
deskundigheid veel te wensen over laat, nemen veel rechters 
de niet alleen onwettige, maar vaak ook ondeskundige 
adviezen van de kinderbeschermers klakkeloos over. De Raad 
voor de Kinderbescherming is een logge en geldverslindende 
organisatie. Het ziekteverzuim ligt al jaren rond de tien 
procent.  
 
Lachertje 
Áls er dan een kinderbeschermingsmaatregel door de Raad 
wordt gevorderd, dan komt een gezinsvoogd van het bureau 
Jeugdzorg in beeld. Pubers die een gezinsvoogd hadden, 
vinden het een lachertje: „Je moet er af en toe heen, dan praat 
je maar wat. Je kunt gewoon je gang blijven gaan.“ De 
autoritaire gezinsvoogden plaatsen met medewerking van 
raadsmedewerkers en politie kinderen uit huis zonder 
diagnose van een bekwaam en bevoegd persoon.  
 
Het komt zelfs voor dat kinderen uit huis worden geplaatst 
zonder een noodzakelijke beschikking van de rechter, gewoon 
op basis van intimidatie of misbruik van vertrouwen. 
Voorlopige rechterlijke beschikkingen tot langdurige 
gevangenneming in een gesloten inrichting worden - zonder 
enig bewijs - met een telefoontje geregeld. Kinderbeschermers 
leggen rapporten van kinderpsychiaters naast zich neer en 
bepalen zelf wat goed is voor het kind met als gevolg 
verkeerde hulpverleningstrajecten.  
 
Tienduizenden kinderen staan onder toezicht. Uit een recent 
grootschalig onderzoek blijkt dat het met twee derde van de 
kinderen die onder toezicht staan, na verloop van tijd niet beter 
gaat. De uitkomst doet vermoeden dat een kind altijd nog beter 
af is bij pedagogisch onbekwame ouders als die maar goede 
begeleiding krijgen. Veel kinderen worden vaak lichtvaardig 
onder toezicht of uit huis geplaatst, zonder dat, in geval van 
gescheiden ouders, in de verste verte ook maar gedacht wordt 
het kind aan vader toe te vertrouwen.  
 
Een ondertoezicht- en/of uithuisplaatsing levert veel subsidie 
op en meestal ellende voor kind en ouders.  
 
De eigen ouders zijn voor een kind van onvervangbare 
betekenis. Hoogleraren en andere deskundigen zijn niet onder 
de indruk van het werk van de Raad. 
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Hoogleraar psychologie Dolph Kohnstamm: 
Kinderbeschermers maken ‘van de ouder een vijand. Ze 
vergeten dat ze een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk 
een tevreden kind’. Hoogleraar Peter Hoefnagels: „Ze werken 
helemaal niet in het belang van het kind. En ze begrijpen ook 
geen donder van dat kind."  
 
Zo gaat het door: „Het zijn vaak maatschappelijk werkers die 
niet eens voldoende geschoold zijn voor het werk dat ze 
moeten doen. Voor dit werk heb je minstens een 
psychologisch specialistenniveau nodig’’, aldus Marga 
Akkerman, kinder- en jeugdpsycholoog.  
 
Kinderpsychiater professor Rutger-Jan van der Gaag pleit voor 
een 'flinke' bijscholing van kinderbeschermers. Hoogleraar 
pedagogie Jo Hermanns: „De jeugdzorg is een grote, 
onneembare burcht aan het worden.’’ Criminologe Joke de 
Vries, hoofdinspecteur jeugdhulpverlening, constateert ‘te 
weinig regie en te veel bureaucratie’. Kinderbeschermers 
gedogen steevast dat moeders de wettelijke omgangsregeling 
niet uitvoeren. De hoogleraar familie- en jeugdrecht en 
criminologie Hoefnagels noemt dit in 1990 de 'ongeschreven 
misdaad van de eeuw'.  
 
Over het familierecht bestaat een beeld dat in niets 
overeenstemt met de werkelijkheid van 
echtscheidingsmotieven, omgang, huiselijk geweld of 
kinderontvoering. De kinderbeschermers opereren vanuit dat 
valse beeld van de werkelijkheid. Zo wordt meer dan de helft 
van de kinderontvoeringen door moeders gepleegd, vaak met 
medeweten van kinderbeschermers.  
 
Wat echter opvalt is dat de kleine groep moeders die door 
kinderbeschermers stevig wordt aangepakt, altijd critici zijn, 
meestal goed opgeleid. Zij spelen geen slachtofferrol. Kritiek 
op kinderbeschermers is funest en werkt averechts. 
Jarenlange strijd tegen deze in zichzelf gekeerde 
machtsbolwerken van justitie heeft nog weinig goeds 
opgeleverd.  
 
Jaarlijks ontwrichten kinderbeschermers de levens van 
duizenden kinderen en van ouders. Kinderbeschermers doen 
vaak wat verboden is: van valsheid in geschrifte tot handelen 
in strijd met de wet en verdragen. Iedereen weet dat het in 
'kinderbeschermingsland' niet deugt, maar het kabinet beperkt 
zich al jaren tot veel gepraat en herhaling van zetten.  
 
 

Fiscus moet naleven 
omgangsregeling belonen' 
Perspectief juli 2003  

Gescheiden ouders die de omgang tussen uitwonende ouder 
en kind goed laten verlopen, zouden daarvoor 
belastingvoordeel moeten genieten. Dat zou het belang van 
omgang met beide ouders onderstrepen. 
Dit is een conclusie uit Het Verdeelde Kind, een 
literatuuronderzoek naar omgang na scheiding, geschreven 
door dr. E. Spruijt, drs. Helga Kormos, drs. Christine Burggraaf 
en mr. drs. Anneke Steenweg van de capaciteitsgroep Kinder- 
en Jeugdstudies Universiteit Utrecht in opdracht van de Raad 

voor de Kinderbescherming. 
De samenstellers van het boekje komen tot een rijtje van tien 
aanbevelingen aan ouders en overheid. Een daarvan is dat als 
beide ouders eenmaal per jaar verklaren dat de 
omgangsregeling loopt, beide ouders daarvoor extra 
belastingaftrek moeten krijgen. ‘Dit lijkt een dure maatregel’, 
aldus de onderzoekers, ‘maar hij zal zich zeker terugverdienen 
omdat veel problemen voor kinderen (en hun ouders) 
voorkomen zullen worden.’ 
Omgang met de uitwonende ouder is behalve voor die ouder 
ook goed voor kinderen. Maar als het conflict tussen ouders 
voortduurt en verplichte hulpverlening niet het gewenste effect 
bereikt, kan tijdelijk stoppen van het contact in het belang zijn 
van het kind, ook bij gezamenlijk gezag, luidt een ander 
advies. 
Als er kindermishandeling of ouderverstotingssyndroom 
(P.A.S.) wordt vermoed, dient een grondig onderzoek te 
worden gedaan. Als de vermoedens bewaarheid worden, moet 
de ouder verplichte hulpverlening krijgen. Gaat het om een 
ouder die medewerking weigert, dan moet de rechter ingrijpen. 
Maar een onderzoek dient te worden opgezet om de omvang 
van dit probleem te bepalen. 

Kritiek op wet  
De schrijvers pleiten voor meer aandacht voor het kind tijdens 
de scheiding. ‘Het is niet goed te begrijpen dat in 1998 de Wet 
gezamenlijk ouderlijk gezag van kracht is geworden zonder 
wetgeving die de uitoefening van dat gezag voorbereidt en 
daardoor beter mogelijk maakt’, kritiseren zij. Vandaar hun 
pleidooi bij wet verplicht te stellen dat ouders bij de rechter een 
ouderschapsplan indienen, eventueel met hulp van de Raad 
voor de Kinderbescherming, voordat de scheiding een feit 
wordt. Ook zouden de ouders verplicht moeten deelnemen aan 
counselinggesprekken om de gevolgen voor hun kinderen 
onder ogen te zien, wat volgens het rapport minder ver gaat 
dan de in de Tweede Kamer bepleite verplichte bemiddeling. 

Echtscheiding is niet alleen een zaak van ouders. De 
negatieve gevolgen voor kinderen zijn de afgelopen tien jaar 
toegenomen, zegt het rapport. Voor die nadelige effecten 
maakt het niet uit of het om jongens of meisjes gaat en ook 
valt aan de hand van de stapels onderzochte literatuur moeilijk 
vast te stellen op welke leeftijd een kind de grootste schade 
lijdt. ‘Scheiden is op elke leeftijd ongunstig voor kinderen.’ De 
nadelige effecten mogen niet worden onderschat, ze duren 
vaak tot ver in de volwassenheid voort. Maar ook: ‘Een 
leefomgeving waarin de ouders niet ophouden openlijk te 
ruziën is de slechtst denkbare opvoedingssituatie.’ Daarom 
moeten kinderen – evenals hun ouders – zonder financiële 
drempel kunnen deelnemen aan cursussen die hen 
voorbereiden op een echtscheiding. Net als in het buitenland 
moeten zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder 
voorlichting krijgen over het opvoeden op basis van gezag: 
warm, maar wel controlerend (autoritatief ouderschap). En de 
materiële kant wordt niet vergeten: het rapport constateert dat 
het ook voor kinderen belangrijk is dat de uitwonende ouder 
kinderalimentatie betaalt. 
De rapporteurs constateren: ‘Nederland loopt bepaald niet 
voorop als het gaat om omgangsbemiddeling en 
omgangsbegeleiding.’ Zij betreuren het dat er onvoldoende 
geld is om ‘nieuwe veelbelovende initiatieven’ te steunen en 
noemen de succesrijke proeven met begeleide omgang (de 
BOR-projecten in Maastricht en Alkmaar) en het omgangshuis 
in Rotterdam. Zij bepleiten door verplichte hulpverlening de 
omgang van het kind met beide gescheiden ouders in stand te 
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houden of te starten. Over de mogelijkheid van strafrechtelijke 
vervolging van een ouder die de omgang met de andere ouder 
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frustreert, zegt het rapport voorzichtig dat hiervan ‘misschien 
een preventieve werking (kan) uitgaan.’ Maar: ‘In de literatuur 
wordt deze maatregel echter niet duidelijk ondersteund.’ 

Overzicht vakliteratuur  
Het fraai uitgevoerde boekje geeft in ruim honderd pagina’s 
een uitgebreid overzicht van relevante literatuur uit binnen- en 
(engelstalig) buitenland. Achter het register vindt de lezer nog 
een alfabetische lijst met Sleutelwoorden, maar de praktische 
betekenis daarvan is gering want de lijst vermeldt niet waar die 
sleutelwoorden in het boekje besproken worden. Voor wie zich 
door de vele herhalingen en verwijzingen naar publicaties 
heenworstelt, is het helder geschreven en biedt het 
ruimschoots discussiestof. De aanbevelingen richten zich 
behalve tot de Raad voor de Kinderbescherming en de 
overheid, ook tot de ouders. Die laatsten stuiten dan wel op de 
aanbeveling dat zij ‘autoritatief’ moeten opvoeden zonder dat 
die term – die de Van Dale Hedendaags Nederlands niet kent 
– echt wordt toegelicht. 

Ger Dullens

Het verdeelde kind 
Literatuuronderzoek Omgang na Scheiding 
Ed Spruijt, Helga Kornos, Christine Burggraaf, Anneke 
Steenweg 
112 pagina's 

Het boek is al uitverkocht, maar de tekst kan gratis worden 
opgehaald van de website www.kinderbescherming.nl 

 

Alimentatieregeling wordt 
vereenvoudigd 
 
Volkskrant Zaterdag 18 oktober 
 
Sanne ten Hoove 
DEN HAAG 

 
Het wordt voor gescheiden ouders moeilijker om onder kinder-
alimentatie uit te komen. Dit is het gevolg van een wetsvoorstel 
dat minister Donner van Justitie vrijdag heeft ingediend. 
 
Door ingewikkelde regelgeving ontlopen vooral gescheiden 
mannen massaal kinderalimentatie. Vanwege de rompslomp 
besluiten veel vrouwen geen alimentatie aan te vragen. 
Hierdoor ontvangt meer dan de helft van de alleenstaande 
moeders met kinderen ten onrechte geen geld van hun ex. 
Een ander deel ontvangt te weinig kinderalimentatie. 
Een drastische vereenvoudiging van de regels moet dit 
veranderen. Voortaan wordt de hoogte van de alimentatie aan 
de hand van een eenvoudige tabel vastgesteld. Dit bedrag 
wordt, behalve een jaarlijkse inflatiecorrectie, in principe niet 
meer gewijzigd. 
Het komt nu nog voor dat kinderen minder geld krijgen omdat 
hun vader een hogere hypotheek heeft genomen. Omgekeerd 
kunnen moeders in het huidige systeem meer 
kinderalimentatie vragen naar gelang vaders meer gaan 
verdienen. 

Niet alleen de ouders zelf, maar ook rechters kunnen gebruik 
maken van de tabel. De huidige berekening is zo ingewikkeld 
dat alleen experts hem kunnen uitvoeren. Bovendien werkt hij 
onrechtvaardigheid in de hand. Zo wijzen rechters in 
vergelijkbare gevallen uiteenlopende bedragen toe. Ook dat 
moet tot het verleden behoren. Als de vermogende ex-partner 
weigert mee te betalen aan het levensonderhoud van de 
kinderen kunnen de gescheiden moeders — net als nu — de 
hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dat zal vervolgens het verschul-
digde geldbedrag incasseren. 
Het kabinet hoopt met de wetswijziging een fors bedrag te 
bezuinigen. Vrouwen met kinderalimentatie maken minder 
gebruik van de bijstand, is de gedachte. De komende drie jaar 
verwacht de overheid daarom 330 miljoen euro te besparen. 
‘Op die manier worden de kosten van levensonderhoud van 
kinderen minder op de samenleving afgewenteld’, licht een 
woordvoerder van het ministerie van Justitie toe. 
Het LBIO juicht het initiatief toe. ‘Het wordt een stuk makkelij-
ker om kinderalimentatie aan te vragen. Mensen hebben niet 
langer een dure advocaat nodig. De verzorgende moeders 
gaan er op vooruit’, aldus directeur De Bakker. Ouders kunnen 
bij het LBIO terecht voor een correcte vaststelling van de 
kinderalimentatie. 
 
 
 

Indexering Alimentatie 
  
Telegraaf  
 
Den Haag, vrijdag 7 nov 2003. 
 
De alimentaties worden volgend jaar (2004) automatisch met 
2,5 procent  verhoogd. Minister Donner (Justitie) heeft dat 
gisteren bekend gemaakt. Het percentage geldt voor alle 
alimentaties, of ze nu door de rechter zijn                  
vastgesteld of door partijen zelf zijn overeengekomen. De 
verhoging van deze uitkeringen voor levensonderhoud wordt 
berekend over het uitkeringsbedrag zoals dat op 31 december 
van dit jaar vaststond. 
Vorig jaar bedroeg de verhoging 3,9 procent. 
 
 

Kinderen willen tijd met 
gescheiden ouders delen 
Uitgegeven: 21 december 2003  

SYDNEY - Kinderen van gescheiden ouders geven er de 
voorkeur aan om hun tijd in gelijke mate door te brengen bij 
hun vader en moeder. Dat blijkt uit een studie van de 
Universiteit van Sydney. Het onderzoek verschijnt op het 
moment dat het Australische parlement een besluit moet 
nemen over het ouderschap na een scheiding.  

De uitkomsten van het onderzoek zijn koren op de molen van 
de Australische premier John Howard, die pleit voor gelijke 
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zorgverdeling tussen gescheiden ouders. Zijn standpunt leidde 
tot veel weerstand binnen de vrouwenbeweging.  
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Professor Patrick Parkinson noemt de resultaten van zijn 
onderzoek frappant. Parkinson hield intensieve gesprekken 
met zestig tieners tussen 12 en 19 jaar. "Jongeren zijn bereid 
om te wisselen tussen twee woonplaatsen'', zegt de 
onderzoeker zondag in The Sydney Morning Herald. Het 
model waarin kinderen hun vader alleen zien in de weekeinden 
en de vakanties is achterhaald, toont het onderzoek volgens 
hem aan.  

Uit de gesprekken bleek voorts dat kinderen van gescheiden 
ouders gevraagd willen worden naar hun voorkeuren. Zij die 
het meeste zelf mogen bepalen, blijken het gelukkigst na de 
scheiding.  

Diekstra wil opvoedcursus 
voor ouders  
Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 05-12-2003 
Interview met René Diekstra  

ENSCHEDE - Een opvoedcursus voor alle aankomende 
ouders. Daarvoor pleit psycholoog René Diekstra in zijn boek 
‘De grondwet van de opvoeding’ dat binnenkort verschijnt.  

Ouders die het niet in zich hebben om hun kind goed op te 
voeden, moeten de ouderlijke macht overdragen of delen met 
een ander, zo is de mening van Diekstra. ‘Want elk kind heeft 
recht op een goede opvoeding.’ Dat houdt in een opvoeding 
met veel positieve aandacht, zonder dwang en straffen. Niet 
alleen ouders, maar ook leerkrachten en ‘de buurt’ moeten aan 
kwaliteitseisen worden onderworpen. De overheid moet 
daarvoor geld beschikbaar stellen, zo pleit Diekstra. Hij is 
behalve de meestbesproken en meestgelezen psycholoog, 
ook wetenschapper, adviseur van de overheid voor sociale 
vraagstukken en columnist van deze krant.  

‘Zo leer je kinderen dat je 
een uitspraak van de rechter 
aan je LAARS kunt lappen’ 

Perspectief december 2003 

“In februari 2003 liep mijn elfjarig dochtertje Zoëy, die bij haar 
moeder woont, vanuit school naar mijn huis om mij te zien. 
Binnen twintig minuten stond de politie aan de deur en werd ze 
naar haar hoofdverblijfplaats, bij haar moeder, teruggebracht. 
Kennelijk gelden in dit land voor verschillende mensen 
verschillende wetten. De rechter beschikte op 17 september 
2003 op advies van de Raad voor de Kinderbescherming (die 
het verzoek van Bureau Jeugdzorg had overgenomen) dat 
Zoëy bij mij zou komen wonen vanaf 22 september, maar toen 
ik haar op die datum kwam ophalen, mocht ze van haar 
moeder niet met mij mee. Moeder vluchtte met haar vader, met 
Zoëy en met mijn jongste dochter Gaia langs de achterdeur. 
Toch weigert de politie Zoëy op te sporen. Nu ineens vinden 
ook Bureau Jeugdzorg en de politie het te traumatisch en niet 
in het belang van het kind als Zoëy door de politie wordt 
opgehaald. In februari had niemand er problemen mee dat ze 

door twee agenten werd opgepikt om naar haar moeder 
gebracht te worden. En dat haar grootvader mij in het bijzijn 
van de kinderen met geweld heeft gedreigd, zodat Zoëy 
angstig roept: niet doen opa, dat is mijn papa, is schijnbaar 
ook niet traumatisch. Zoëy zelf heeft ontelbare malen gezegd 
en geschreven dat ze bij mij wil komen wonen. Aan mensen 
van Bureau Jeugdzorg (de OTS-bevoegden), aan de rechter, 
aan mijn huidige vrouw, aan iedereen schrijft ze: ik wil 
supergraag bij papa wonen. Tegelijkertijd schrijft ze bang te 
zijn dat ze dan haar zusje niet meer zal mogen zien van haar 
moeder, omdat die daar telkens mee dreigt.  

Loyaliteitsproblemen  

Noch Bureau  Jeugdzorg, noch de Raad heeft in deze zaak 
aan objectieve waarheidsvinding gedaan. Het lijkt misschien 
vreemd dat Zoëy en Gaia uit elkaar geplaatst worden, maar 
Gaia heeft een ernstige leerstoornis waardoor ze erg veel 
aandacht nodig heeft. Als Zoëy bij woont, is er meer ruimte om 
beide kinderen de aandacht te geven waar ze recht op 
hebben. Bovendien kampt Zoëy nu met ernstige loyaliteits-
problemen omdat ze bij mij wil wonen maar natuurlijk ook Gaia 
wil blijven zien. Ik heb medewerking toegezegd aan een recent 
voorstel van Bureau Jeugdzorg. Ten eerste moet moeder 
eraan meewerken dat Zoëy bij mij komt wonen. Wij beiden 
moeten meewerken aan een omgangsregeling waardoor de 
meisjes elkaar in een veilige sfeer kunnen zien, en waardoor 
natuurlijk ook Gaia mij en Zoëy haar moeder kan blijven zien. 
Ten derde moeten wij meewerken aan een onderzoek naar de 
loyaliteitsproblemen van de kinderen.  

Strijdende partij 

Helaas lees ik in het voorstel ook dat Bureau Jeugdzorg ‘haar 
verantwoordelijkheid als gezins-voogdij-instelling niet uit de 
weg zal gaan’ als niet beide ouders aan het voorstel 
meewerken. Ikzelf heb dan wel medewerking toegezegd, maar 
als moeder geen gevolg wil geven aan de gedane voorstellen 
ben ik bang dat de kinderen in een pleeggezin geplaatst zullen 
worden. Dan ben ik – omdat ik voor het belang en de rechten 
van Zoëy opkom - ondanks dat ik geen strijd wil door anderen 
door strijdende partij gemaakt omdat niemand de beschikking 
van de rechter wenst uit te voeren. En wat erger is: dan 
worden de kinderen daarvan de dupe. Ze worden opgesloten 
terwijl de dader vrij rondloopt. Zo leer je kinderen dat je 
ongestraft een uitspraak van de rechter aan je laars kunt 
lappen. Normen en waarden zijn hier volgens mij heel ver te 
zoeken! Ik wil geen cowboy verhalen ophangen, maar een kind 
heeft recht op omgang met beide ouders. Ik wil de kinderen 
niet laten zakken, maar je wordt er kompleet radeloos van. 
Welke functie heeft de rechter in mijn zaak, nu moeder 
absoluut weigert medewerking te verlenen aan zijn uitspraak 
en nu ook politie, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de 
Kinderbescherming geen medewerking willen of kunnen 
verlenen?  

P.S. : “ Na enkele rechtszittingen – de laatste duurde meer 
dan drie uur – hebben wij ons als ouder verplicht tot mediation. 
Wij moeten er voor zorgdragen dat alle procedures worden 
stop gezet en dat we aan de wens van de kinderen voor gelijke 
delen verblijf bij moeder als bij vader proberen te voldoen door 
een vorm van co-ouderschap af te spreken. Bureau Jeugdzorg 
heeft verlenging van de OTS aangevraagd.”  
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Nieuw Europees verdrag 
hanteert erg ruim begrip 
'contact'
Op 15 mei 2003 is voor ondertekening opengesteld het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake het contact van en 
met kinderen. Het is die dag door twaalf lidstaten van de Raad 
van Europa ondertekend, maar niet door grote lidstaten als 
Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, en ook niet 
door Nederland. Of Nederland het verdrag gaat tekenen en 
goedkeuren, staat nog niet vast.  
Veel nieuws levert het Europese verdrag inzake het contact 
van en met kinderen voor het Nederlandse recht niet op. Maar 
er zitten een paar addertjes onder het gras. Die vloeien vooral 
voort uit het ruime begrip van ‘contact’ dat wordt gehanteerd, 
uit het feit dat iedere vorm van contact op regelmatige basis 
dient plaats te vinden en uit de ferme rechtspositie die het kind 
heeft.  

Niet alleen voor ouders  
Het verdrag bevat een aantal algemene beginselen over het 
contact met kinderen. Daaronder wordt niet alleen omgang 
verstaan, maar ook andere vormen van informatie-uitwisseling, 
zoals telefonisch contact, of via fax of e-mail. Verder wordt 
daaronder begrepen de verschaffing van informatie over een 
kind, maar ook over de andere persoon aan het kind.  
Essentieel voor de omgang is dat deze zich over een 
begrensde periode uitstrekt. Het gaat niet alleen om omgang 
tussen het kind en de ouder bij wie het kind zijn normale 
verblijfplaats niet heeft, maar ook die tussen het kind en 
anderen dan de ouder met wie het kind in een nauwe 
betrekking staat. Opvallend is dat deze nauwe betrekking op 
de wet kan zijn gebaseerd dan wel uit een feitelijke 
familiebetrekking kan voortvloeien. Grootouders, broers en 
zusters, maar ook ooms en tantes staan krachtens de wet in 
familierechtelijke betrekking met het kind.  
De vraag of dat een nauwe betrekking is, dient mijns inziens 
echter niet door de wet beantwoord te worden, maar door de 
feiten. Zo zal soms de betrekking tussen grootouders en hun 
kleinkind minder nauw zijn dan die tussen een oom en het 
kind, ook al verschilt de formele graad van verwantschap. Hier 
wijkt het verdrag nogal af van de rechtspraak van het 
Europese Hof voor de rechten van de mens. De positie van de 
biologische maar niet juridische vader komt in de tekst van het 
verdrag niet aan de orde. Zie voor dit alles art. 2 van het 
Verdrag. 

Recht op regelmatig contact  
Kinderen en ouders hebben recht op regelmatig contact met 
elkaar. Dit betreft dus niet alleen omgang, maar ook 
andersoortig contact en tevens het recht op (regelmatig 
verschafte) informatie van derden over het kind of aan het 
kind. Het laatste strekt nogal ver, zeker als bedoeld is dat het 
gaat om regelmatige verschaffing van informatie. Artikel 
1:377c van het Burgerlijk Wetboek voorziet daarin in elk geval 
niet. Ik neem niet aan dat de directie van een penitentiaire 
inrichting zit te wachten op het regelmatig verschaffen van 
informatie aan het kind over zijn gedetineerde vader (zie art. 4 
van het Verdrag). Het derde lid hiervan bepaalt dat de 
mogelijkheid van begeleide contacten overwogen moet 
worden, dan wel andere vormen van contact, als onbegeleide 
omgang niet mogelijk is.  

Voor anderen dan de ouders voorziet het verdrag niet in een 
recht op contact met het kind. In artikel 5 is slechts bepaald 
dat, als er een nauwe betrekking is tussen het kind en die 
ander, contact tot stand gebracht kan worden.  

Positie van het kind  
Het kind dat ‘in staat is tot een redelijke waardering van zijn 
belangen ter zake’ (zo vertaal ik maar ‘having sufficient 
understanding’) heeft het recht om gehoord en geraadpleegd 
te worden en alle relevante informatie te ontvangen, tenzij een 
en ander kennelijk in strijd is met zijn belang. Zou Nederland 
het verdrag ratificeren, dan heeft dat nogal wat consequenties, 
in het bijzonder voor de toezending van stukken. In principe 
moet het kind bijvoorbeeld alle bescheiden ontvangen die in 
een omgangsprocedure een rol spelen. Het thans geldende 
recht op informatie van artikel 811 Rv. heeft een bepaald 
beperktere inhoud.  

Handhaving blijft moeilijk  
De bottleneck van het omgangs- en contactrecht zijn de 
gebrekkige middelen tot handhaving. Ook een verdrag waarin 
staat dat bemiddeling en afspraken (amicable agreements) 
bevorderd moeten worden (art. 7), en dat tevens omgang en 
contact verzekerd en gewaarborgd moeten worden (art. 10), 
lost dit niet op. Art. 10 bepaalt dat een Staat die partij is bij het 
verdrag, gehouden is om tenminste een drietal middelen aan 
te wijzen waarmee omgang en contact gewaarborgd worden. 
Voorbeelden staan in dat artikel. Zij variëren van de afgifte van 
paspoorten tot het zich melden bij het politiebureau of bureau 
jeugdzorg van de omgangsouder met het kind dan wel een 
zekerheidstelling of een dwangsom dan wel boete. Uiteraard 
wordt ook de begeleiding bij de omgang genoemd.  

Sylvia Wortmann    

         

     

Mr. Kaya naar Hengelo. 

Met ingang van 1 januari 2004 opent Mr. R. Kaya een 
advocaten kantoor in Hengelo.                                               
Het adres is Lansinkesweg 4                                           
Correspondentie: Postbus 960, 7550 AZ Hengelo (Ov) 
Telefoon : 074 – 25 55 661                                                  
Fax :074 – 25 55 662 
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Hoop 
 
Het is de hoop en de wens van iedereen bij de Stichting 
Dwaze Vaders: op een dag weer contact met je kind(eren) 
en/of kleinkind(eren) die je na scheiding niet of nauwelijks 
meer hebt gezien. 
 
In augustus 2003 kwam ik in aanraking met een stel waarvan 
de man eerder gehuwd was geweest. Gaande het gesprek 
kwam naar voren dat uit dit huwelijk 2 zonen waren geboren. 
Een daarvan is nu aan het “puberen”, en de ander valt in de 
categorie “jong volwassene”. 
Als medewerker van de Stichting ontkom je er vaak niet aan 
om het omgangsrecht dan ter sprake te brengen. En wat 
bleek? De man had zich sinds enkele maanden aangesloten 
bij onze Stichting. 
 
Deze vader deed zijn verhaal: 
Sinds zijn scheiding werd hem het contact met zijn kinderen op 
alle mogelijke manieren ontzegd.  
Alles heeft hij gedaan om het omgangsrecht met zijn kinderen 
in ere te herstellen. Tot voor kort was hem dat op nog geen 
enkele manier gelukt. 
De enige indirecte informatie die hij over zijn kinderen kreeg 
liep via zijn moeder, de oma van de kinderen. 
Zowel de vader als de moeder van de 2 zonen hebben 
inmiddels beide nieuwe relaties opgebouwd. 
 
Nu, na enkele jaren, heeft de oudste zoon plots contact zocht 
met zijn vader. 
Niet onbelangrijke vermelding: dit gebeurde op het moment dat 
de moeder, haar nieuwe partner en het jongste kind op  vakan-
tie waren in het buitenland. 
 
De vader ervaart dit contact met gemengde gevoelens: 
bovenal is hij zeer blij en opgelucht, immers is zijn jarenlange 
wens op contact met zijn kind uitgekomen. 
Anderzijds roept dit eerste voorzichtige contact diverse vragen 
op. Hoe moet hij nu omgaan met deze situatie? Zijn neiging 
bestaat, menselijk als deze is, om dit contact in stand te 
houden, koste wat het kost. Waar doet hij als vader goed aan? 
 
Hij vroeg mij om advies…... 
Er moet gezegd dat het geven van dergelijke adviezen erg 
moeilijk is, immers, iedere situatie is anders.  
Zelfs al wordt een verhaal gedaan op basis van feiten, dan nog 
is het als mens mogelijk om daar het “eigen gevoel” aan vast 
te koppelen. 
 
Helaas was het voor de vader en mij onmogelijk om op het 
moment van onze kennismaking al te diep op deze situatie in 
te gaan.  
Daarom dit schrijven aan deze vader, en niet te vergeten alle 
andere ouders die de hoop koesteren om het  contact met hun 
kind(eren) weer hersteld te zien.  
 
De vader realiseert zich dat het contact nu erg kwetsbaar is en  
is, deels onbewust waarschijnlijk, in enorme tweestrijd met 
zichzelf. 
Er is een natuurlijke zelfbescherming voor een mogelijke 
herhaling van de geschiedenis.  
Moet hij straks weer de pijn, de woede en de onmacht doorlo-
pen als, om wat voor reden dan ook, het contact weer verbro-
ken wordt? 

Hij wil, zoals gezegd, koste wat het kost het contact behouden, 
maar wat is de beste weg? 
De zoon heeft niet voor niets gewacht met het leggen van het 
contact met zijn vader. Pas toen zijn moeder, haar nieuwe 
partner en zijn jongere broer op vakantie waren! 
De zoon lijkt zeker het contact met zijn vader te willen, anders 
had hij het niet gedaan. Anderzijds lijkt de zoon nog in 
tweestrijd te staan. Is er wellicht sprake van een loyaliteits-
conflict richting zijn moeder? 
 
Enkele vragen die de vader heeft: 
Hoe moet ik reageren naar mijn zoon? 
Ik wil hem alles uit het verleden vertellen, ook over de dingen 
die niet rechtvaardig zijn gegaan. Moet ik dit wel doen, ook al 
komt, in dit geval de moeder er misschien niet fraai vanaf? 
Ik wil het contact niet weer verliezen, wil daar alles aan doen, 
maar hoe doe ik het goed? 
 
Uit soortgelijke ervaringen van donateurs bij de Stichting zijn 
wel een aantal dingen naar voren gekomen: 
Allereerst het gegeven dat men op een gigantische roze wolk 
terechtkomt. Volkomen terecht en menselijk, je bent immers 
blij dat het eerste, voorzichtige contact weer gelegd is. 
Probeer, ondanks deze grote vreugde, wel met beide benen 
op de grond te blijven staan. U hoeft niet per definitie 
wantrouwend te worden, verre van dat, maar u kunt wel 
eventuele tegenslagen makkelijker opvangen als ze tevoor-
schijn komen. 
 
Vergeet vooral niet dat de tijd niet stil is blijven staan toen u uw 
kind(eren) niet meer zag.  
Zowel u als uw kind hebben ontwikkelingen doorgemaakt, 
kortom, het leven is ‘gewoon’ doorgegaan. 
Praat niet over de geschiedenis rond de scheiding en alle 
gevolgen, uw kind komt daar vanzelf mee als de tijd er rijp voor 
is. Vergeet niet dat een kind, hoe jong of oud ook, bijna altijd 
loyaal wil zijn naar beide ouders.  
 
Probeer zo veel mogelijk uw eigen verwachtingen, zeker in 
eerste instantie, naar de achtergrond te schuiven. Een 
middenweg hierin is zeer belangrijk. Uw kind voelt zich 
waarschijnlijk op zijn gemak als het zijn verwachtingen kan 
uiten. Hij/zij zal zich serieus genomen voelen en een stuk 
zekerheid en geborgenheid ontvangen.  
Soms kun je meer zeggen door te zwijgen…….. 
 
Na de euforie, de roze wolk, begint het eigenlijk pas. Als deze 
wolk opgetrokken is volgt de, soms harde, realiteit. 
De geschiedenis kan niet ingehaald worden, laat staan op een 
andere manier worden herschreven. Tijd voor een nieuw 
begin.  
Laat uw kind het tempo bepalen, vergeet vooral niet dat het 
ook voor hem/haar een spannende en belangrijke stap is. 
Zeker, u moet ook uw belangen en gevoelens niet overslaan, 
maar praten en vragen is dan juist weer de beste weg. 
 
Ik hoop dat, net als voor de vader in dit verhaal, er voor 
iedereen binnen de Stichting een moment komt waarop de 
eerste contacten zich aandienen. 
 
Het kan zijn dat u, net als de vader in dit verhaal, het moeilijk 
vindt om een opening te vinden in deze contacten. Misschien 
is dit verhaal dan een goede inleiding om uw kind te laten 
lezen? 
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Misschien klinkt dit verhaal te optimistisch in uw ogen of lijkt dit 
voor u nog erg ver in de toekomst, maar…… er is altijd nog de 
hoop. 

Annemarie Willemsen. 


