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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 Boek 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 overeenstem-
ming met de doelstelling van de Stichting en de belangen 
van haar 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: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    Klaas Ebels 
André Cox   Annemarie Willemsen 
Frank v. Haaren 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 54: Annemarie Willemsen 
 

Steunpunten: 
Door het gehele land zijn vertegenwoordigers van de 
Stichting actief om u als donateur bij te staan. De mede-
werkers van de telefoondiensten kunnen u doorverwijzen 
naar de dichtstbijzijnde medewerker. 
 
Wij begrijpen uw nood om in contact te treden met de Stichting 
Dwaze Vaders maar moeten u dit dringende verzoek doen: 
De Stichting werkt met medewerkers die zich op vrijwillige 
basis inzetten voor lotgenoten. De beschikbare telefoonavon-
den zijn dan ook zorgvuldig afgestemd op de mogelijkheden 
van deze vrijwilligers.  
Door u wordt getracht contact te krijgen met onze medewer-
kers op andere dagen dan dat zij beschikbaar zijn.  
 
Uitdrukkelijk verzoek van de Stichting is dan ook om de tijden 
en telefoonnummers aan te houden die navolgend worden 
vermeld. Op de aangegeven tijden staan onze medewerkers u 
graag te woord. 
 
Mocht een medewerker verhinderd zijn om zijn telefoonavond 
uit te voeren dan bestaat de kans dat u de gelegenheid krijgt 
om een telefoonnummer op te geven zodat u wordt terugge-
beld. Wilt u dan s.v.p. geen mobiel nummer opgeven?  
De kosten van mobiele telefoongesprekken nemen voor de 
Stichting enorm toe en gaat daarmee ten koste van andere 
noodzakelijke activiteiten 
 
Bij voorbaat dank. 

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 047-5420544 
Donderdag  
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Van de Bestuurstafel 
 
In de eerste 5 maanden van dit jaar is er bijzonder veel 
aandacht geweest voor het onderwerp echtscheiding en 
omgangsrecht. 
 
April jl stond in het teken van de politiek.  Deze maand waren 
er 2 vergaderingen over echtscheiding en omgang, , Minister 
van Justitie Donner had een aantal voorstellen scheidings-en 
omgangsproblematiek gemaakt  , de VVD  een nieuw 
wetsvoorstel, en de overige partijen standpunten ten aanzien 
van het omgangsrecht. Op dit moment is er nog steeds geen 
duidelijkheid. De VVD is bezig met het (her)schrijven van een 
nieuw wetsvoorstel. 
 
De Stichting was de afgelopen maanden een aantal maal in 
het nieuws. Het begon in februari met een interview in het  
Algemeen Dagblad. Vervolgens waren 2 van onze 
regiovertegenwoordigers te zien op televisie bij respectievelijk 
TV Vandaag en Breekijzer. Tevens zijn er nog een aantal 
interviews geweest voor lokale radio zenders en/of kranten. 
 
Binnen het bestuur is het een en ander gewijzigd. We zijn 
uitgebreid van 3 mensen naar 7 mensen. Dit was nodig daar er 
te veel werkzaamheden waren om door 3 mensen gedaan te 
kunnen worden. Zoals u weet wordt het werk bij de Stichting 
door  vrijwilligers gedaan die dit vaak doen naast hun 
“normale” werkzaamheden. Bovendien bestaat er nu de 
mogelijkheid om u nog meer van dienst te zijn door de 
uitbreiding van onze werkzaamheden. 
 
Ook is het aantal regio’s binnen de Stichting uitgebreid en 
hebben we een nieuwe redactie voor de Nieuwsbrief. 
 
Deze uitbreiding heeft o.a tot gevolg dat onze internet site 
geheel vernieuwd  en up to date is. ( naam blijft hetzelfde) 
Tevens zal er binnenkort de mogelijkheid bestaan om de 
Nieuwsbrief online te bekijken, maar wel alleen voor donateurs 
uiteraard. En zo zullen er nog een aantal dingen veranderen in 
de nabije toekomst. 
 
Als laatste wil ik u erop dat een van de advocaten van het 
advocatenspreekuur een goede jurisprudentie heeft verkregen 
inzake de informatieplicht van scholen. Verderop kunt u hier 
meer over lezen. 
 
Wij wensen u dan ook veel leesplezier. 
 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Advocatenconsulten: 
 
1 keer per maand organiseert de Stichting voor advieszoekers 
een gratis advocatenconsult. 
Voorwaarde is dat u betalende donateur bent van de Stichting 
of bereid bent voor 1 jaar uw donaties (€30,00) te voldoen. 
U heeft bij een consult recht op ± 30 minuten persoonlijk 
advies van een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht. 
 
De locaties van deze consulten zijn verschillend in dagen en 
per locatie. Ook is er sprake van verschillende aanvangstijden. 
Het is voor de Stichting niet mogelijk om rekening te houden 
met uw persoonlijke voorkeur voor een tijdsafspraak.  
Houdt u hier s.v.p. rekening mee als u gebruik wilt maken van 
deze consulten. 
 
U kunt zich opgeven bij medewerkers van de telefoondienst, zij 
leggen u de gang van zaken over het spreekuur graag uit. 
 
Datum:   Locatie:   Vanaf: 
 
 
Woensdag 16 juni Hengelo (OV) 18.00 uur 
 
Donderdag 15 juli  Den Haag 19.00 uur 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
Regioavond Roermond  
8 juni 2004  
 
 
Helaas moeten wij op het laatste moment mede delen dat de 
geplande regioavond in Roermond op 8 juni a.s. niet kan 
doorgaan. 
 
De eerstvolgende regioavond in Limburg zal waarschijnlijk na 
de zomervakantie zijn. 
 
Zodra er een nieuwe datum bekend is zullen wij u dat via 
internet en in de volgende Nieuwsbrief laten weten. 
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Wijze moeder achter 
iedere Dwaze Vader 

Bron: Algemeen Dagblad, 17-2 -2004, Annelies Dijkstra. 
 
De stichting Dwaze Vaders, die opkomt voor mannen die 
na een scheiding hun kinderen niet meer zien, heeft sinds 
kort een tegenhanger: De Wijze Moeders. 
 
Kinderbescherming 
Leonie Verhoef van de Raad voor de Kinderbescherming:  
”Het is goed voor een kind omgang te hebben met beide 
ouders, maar niet ten koste van alles.  
De wet zegt onder meer dat de geestelijke of lichamelijke 
ontwikkeling van het kind niet mag worden geschaad. Ook 
moet een ouder geschikt zijn tot omgang. Als een kind ouder 
dan 12 zijn vader of moeder niet wil zien, weegt dit zwaar mee.  
De kinderrechter neemt uiteindelijk een beslissing. De Raad is 
niet betrokken bij de uitvoering van de beslissing.  
Plotseling moet je je verantwoorden.” 
 
Perry Stuart, stichting Dwaze Vaders:  
”De Wijze Moeders maken er een man-vrouw conflict van en 
dat is het niet. Ons doel is dat het kind na de scheiding contact 
houdt met beide ouders. In theorie wil iedereen dat, in de prak-
tijk blijkt dat de verzorgende ouder te vaak de omgang frus-
treert.  
Dat is meestal een vrouw, maar er zijn ook moeders die hun 
kinderen niet meer zien omdat de vader dat tegenhoudt. Daar 
zijn wij ook tegen.  
 
De enige sancties die er nu zijn als de ouder zich niet aan de 
afspraken over de omgang houdt, zijn een dwangsom en ge-
vangenisstraf. Die geldboete kan alleen worden geïnd als de 
ouder werkt en in veel gevallen is dat niet zo.  
Gevangenisstraf vinden wij ook geen goede optie.  
Daarom pleiten wij voor een taakstraf. De moeder mag niet alle 
macht in handen hebben en de deur gesloten houden wanneer 
zij dat wil.  
 
Mijn ex hield zich ook niet aan afgesproken bezoektijden met 
mijn zoon. Toen kwam de Raad voor de Kinderbescherming bij 
me langs en vroeg: ” Wat denkt u dat u kunt toevoegen aan het 
leven van uw zoon?” 
“Dus je hebt al die jaren voor je kind gezorgd en plotseling 
moet je je op deze manier verantwoorden. Onze stichting wil 
dat de Raad voor de Kinderbescherming zich alleen bemoeit 
met de ernstige zaken zoals incest en mishandeling en niet 
met ruzies tussen ouders. 
Die zijn er altijd na een scheiding, maar daar moet je als 
volwassen mensen uit kunnen komen. De Wijze Moeders 
zeggen dat veel mannen na de scheiding niet stabiel zijn.  
Ik vraag me af wat zij onder stabiel verstaan. Moet de Raad 
voor de Kinderbescherming dan opeens voor mij bepalen wat 
een stabiele thuissituatie is?  
Natuurlijk zijn er mannen en vrouwen die het er zelf naar 
hebben gemaakt.  
Dat zijn de extremen en dan begrijp ik dat de kinderen niet 
worden meegegeven. Als een man zijn vrouw heeft 
mishandeld in de relatie, maar lief was voor de kinderen, dan 
zie ik geen reden om de omgang te frustreren. Het gaat om het 
belang van het kind, niet van de moeder. Ik zie mijn zoon één 
dag in de twee weken en dat gaat goed.  
Het liefste zou ik hem een weekeinde te logeren hebben, maar 
dat wil mijn ex niet. Dus gebeurt het niet.” 

Of vader komt opdagen, controleert niemand  
Esther van Charante, stichting Wijze Moeders:  
”Achter iedere dwaze vader staat een wijze moeder. Dat is 
maar goed ook. De meeste vrouwen hebben goede redenen 
om de vader weg te houden bij zijn kinderen.  
Die belangengroeperingen voor vaders willen ons doen 
geloven dat vrouwen rancuneuze wezens zijn die na de schei-
ding bewust hun ex-partner treiteren. En dat moeder alle macht 
in handen heeft.  
In de praktijk staat zij juist met haar rug tegen de muur. De 
rechter kan haar met een geldboete dwingen haar kinderen af 
te geven.  
Maar wat als de kinderen niet willen? Of als de veiligheid van 
je kinderen niet wordt gewaarborgd omdat je sterke vermoe-
dens hebt dat de vader of zijn omgeving agressief of inces-
tueus is? Het probleem is dat de Raad voor de Kinderbescher-
ming niet aan waarheidsvinding doet.  
Ze voelen mij als verzorgende ouder uitgebreid aan de tand, 
bekijken mijn woonsituatie en mijn geestestoestand. Dat is 
terecht.  
Maar de man bij wie je je kinderen een weekeinde achterlaat, 
komt er vanaf met een gesprekje van tien minuten. Terwijl veel 
mannen na de scheidingniet stabiel zijn.  
Ze komen het kind te pas en onpas halen, wanneer het hun 
uitkomt. Dat voelt een kind haarfijn aan en het raakt daardoor 
gekwetst. 
Mijn ex wil zijn woon-en verblijfplaats niet geven. Moet ik mijn 
kinderen dan bij hem laten logeren, zonder dat ik weet waar ze 
zijn? De rechter vond van wel en liet een deurwaarder 8000 
euro boete bij me innen.  
 
Vervolgens komt vader helemaal niet opdagen op de bezoek-
dag, maar dat wordt niet gecontroleerd. Een grote meerderheid 
van de moeders wil niets liever dan een goed contact tussen 
kinderen en vader. Juist omdat je alle dagen van de week 
alleen voor de verzorging staat, zou het fijn zijn ze eens een 
weekend weg te brengen.  
Er zou vaker moeten worden gekozen voor een tijdelijke stop-
zetting van de omgang. Ik heb in de verhalen van lotgenoten 
gezien dat kinderen het contact met vader op latere leeftijd 
geheel verbreken, juist doordat justitie en Kinderbescherming 
de omgang in eerste instantie forceren. Een rustperiode zou 
voor alle partijen goed kunnen uitpakken.” 
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Recht rond scheiding 
aanpassen 

Bron: Algemeen Dagblad, 13-2-2004, Ellen de Visser 
 
AMSTERDAM - Een groep hoogleraren, juristen en (rechts) 
psychologen pleit vandaag in een onderhoud met de amb-
telijke top van het ministerie van Justitie voor aanpassin-
gen van de echtscheidingswetgeving.  
Minister Donner heeft hun om advies gevraagd omdat hij 
wil optreden tegen ouders (meestal moeders) die om-
gangsregelingen frustreren. 
 
Het gesprek is vorig najaar afgedwongen door de actiegroep 
Stop OmgangsOnrecht na een bezetting van het kantoor van 
de Kinderbescherming in Zutphen.  
De vijftien vaders en een moeder die sinds de scheiding hun 
kinderen niet meer mogen zien, zochten contact met deskun-
digen die hun grieven konden overbrengen. Onder hen hoog-
leraar rechtspsychologie Hans Crombag, gezinssocioloog prof. 
dr. Kees de Hoog en emeritus-hoogleraar familierecht Peter 
Hoefnagels.  
 
Sinds de wetswijziging van eind jaren negentig houden ouders 
na een scheiding gezamenlijk het gezag over hun kinderen.  
In de praktijk blijkt dat ouderschap echter niet altijd gelijkwaar-
dig. Bij conflicten volgt een gang naar de rechter, die veelal 
bepaalt dat een kind het hoofdverblijf bij de moeder heeft en de 
vader een bezoekregeling aanbiedt. 'Daarmee wordt het idee 
van de wet uitgehold', aldus advocaat Peter Prinsen.  
 
Er zijn bovendien ouders, meestal moeders, die hun ex 
omgang met de kinderen weigeren, zegt Crombag. 'En als de 
moeder genoeg stennis schopt, denkt de rechter al gauw: dan 
maar geen omgangsregeling, want dat is beter voor de rust 
van het kind. Daar valt niets tegen te ondernemen. Dat baart 
me zorgen.'  
 
Onduidelijk is hoe groot die groep is. 
In 2002 vonden 33 duizend echtscheidingen plaats, waarbij in 
60 procent van de gevallen minderjarige kinderen waren be-
trokken. Een kleine 20 procent van de vaders heeft een 
omgangsregeling, de rest heeft het zonder tussenkomst van de 
rechter geregeld of heeft geen omgang met de kinderen.  
Crombag: 'Het gaat om een minderheid van de ouders, maar 
een niet te verwaarlozen minderheid. Er zitten duizenden zeer 
schrijnende gevallen tussen.'  
Gezinssocioloog De Hoog: 'Er zijn ouders, en dat beangstigt 
me, die na hun scheiding voortdurend naar de rechter stappen 
met kleine en grote pesterijen. En dan gaat het echt niet alleen 
om de onderlaag van de maatschappij, het zijn eerder de doc-
torandussen die elkaar kapotmaken ten koste van de 
kinderen.'  
 
De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd de wet zo aan 
te passen dat omgangsconflicten zo veel mogelijk worden 
voorkomen en niet via de rechter worden uitgevochten.  
Donner heeft daarover advies gevraagd aan negen organisa-
ties, waaronder de Orde van Advocaten en de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak. De groep deskundigen die van-
daag aanschuift bij onder meer de directeur Kinderbescher-
ming en de directeur-generaal Wetgeving, sluit de rij. 

 

Vaders doen er niet toe,  
kinderen zijn de dupe: de 

macht van moeders is 
grenzeloos 

Bron: NRC Handelsblad, 20-12-2003, Opinie & Debat Opinie, 
Dorien Pessers 

 
In het familierecht van veel Europese landen hebben zich in de 
afgelopen vijfentwintig jaar revolutionaire veranderingen 
voltrokken. Niet het klassieke heteroseksuele gezin is nog de 
hoeksteen van het familierecht, maar het individu dat naar 
eigen seksuele en morele voorkeur bepaalt of en hoe het een 
gezin zal stichten: heteroseksueel of homoseksueel, biologisch 
of kunstmatig, tijdelijk of duurzaam.  
Door de opmerkelijke snelheid van de veranderingen ontstaat 
de indruk dat er van maatschappelijke consensus sprake was. 
Die indruk is onjuist.  
Het was vooral - in de woorden van de Franse sociologe 
Evelyne Sullerot - de ,,bulldozergeneratie van `68'' die, een-
maal aan de macht, deze veranderingen wist af te dwingen. 
Deze generatie gaf blijk van een aversie tegen het traditionele 
gezin, dat onderdrukkend voor vrouwen en kinderen, 
reactionair en `systeembevestigend' werd gevonden.  
Niet het verschil, maar de gelijkheid tussen de seksen zou 
uitgangspunt van het familierecht moeten worden.  
Niet institutionele dwang, maar persoonlijke keuzevrijheid, niet 
onmondigheid, maar mondigheid van kinderen.  
Persoonlijke, seksuele en relationele zelfbeschikking werden 
de nieuwe beginselen van het familierecht.  
 
In Nederland vond de ik-generatie vooral in D66 een politieke 
partij die van individuele zelfbeschikking haar pointe d'honneur 
maakte.  
Buiten het parlement was het de rechterlijke macht die voor de 
`doorbraakjurisprudentie' zorgde. Het rechtspolitiek activisme 
ging gepaard met dédain voor degenen die zich op het traditio-
nele, op bloedverwantschap gebaseerde, gezin beriepen.  
Niet de bloedband, maar liefde en verantwoordelijkheid 
maakten iemand tot ouder.  
Ook mocht nauwelijks worden gewezen op het belang van 
vaders voor de socialisatie van kinderen; dat zou een verkapt 
pleidooi voor herstel van het patriarchale gezin inhouden. 
Hetzelfde gold voor het belang van het kind: ook dat werd als 
een heimelijk reactionair argument afgedaan.  
Zelfs een beroep op het belang van het gezin als zodanig werd 
als not done beschouwd.  
Kortom, elk belang dat het individu in zijn vrijheid zou beper-
ken, werd als niet terzake doende van tafel geveegd.  
 
Aldus werd het familierecht gedemonteerd en aangepast aan 
de verlangens van seksuele en relationele zelfbeschikkers. 
Van de institutionaliserende en symboliserende functie van het 
familierecht is weinig over. Steeds meer lijkt het familierecht op 
een gereedschapskist waarmee burgers - mede dankzij de 
medische biotechnologie - hun eigen verwantschapsrelaties en 
stambomen in elkaar kunnen knutselen.  
 
Tot een jaar of vijfentwintig geleden was de kern van het 
familierecht het huwelijk. Antropologisch gezien een buiten-
gewoon intelligent instituut. Het huwelijk smeedt immers niet 
alleen, via een horizontale as, een man en vrouw aaneen (en 
daarmee twee families), maar ook, via een verticale afstam- 
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mingsas, de generaties. Huwelijk en afstamming hangen dus 
onverbrekelijk samen.  
Kinderen worden vanaf hun geboorte ingevoegd in een 
duurzaam en genealogisch verband dat identiteit, veiligheid en 
zekerheid verschaft. Dit genealogische systeem is een refe-
rentiesysteem, dat het leven van het kind in een - zowel naar 
het verleden als naar de toekomst gericht - tijdsperspectief 
plaatst. Het bestaan van het kind verwijst naar het leven van 
zijn voorouders, zijn ouders en naar zijn eigen plaats in de 
keten van generaties.  
 
In het nieuwe familierecht ontbreekt de aandacht voor dit insti-
tutionele karakter van het huwelijk, dat zo bevorderlijk is voor 
de onvoorwaardelijke invoeging van kinderen, voor hun iden-
titeit en voor de familiale cohesie. 
Huwelijkse en niet-huwelijkse vormen van ouderschap zijn vrij-
wel aan elkaar gelijk gesteld. Deze juridische gelijkwaardigheid 
kan echter niet verhullen dat grote ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, tussen vaders en moeders, en tussen kinderen is 
ontstaan. Het is de zelfbeschikkende moeder die bepaalt of en 
zo ja onder welke voorwaarden zij een man zal toelaten tot het 
vaderschap. 
Kiest zij voor een vaste relatie met een man en staat zij toe dat 
hij het kind erkent? Of kiest zij voor een one night stand in de 
hoop dat daaruit een kind zal worden geboren? Kiest zij voor 
een relatie met een vrouw met wie zij door middel van 
spermadonatie een kind krijgt? Staat zij toe dat haar vriendin 
het kind adopteert? Of kiest zij ervoor alleen een kind te 
krijgen, van een anonieme spermadonor, of van een bekende 
spermadonor, aan wie zij nu en dan omgang met het kind 
toestaat? In het nieuwe familierecht lijkt de macht van de 
ongehuwde moeder grenzeloos.  
 
Buiten het huwelijk is er geen man die vanzelfsprekend de 
juridische vader wordt over het kind dat hij heeft verwekt. Zelfs 
niet nu dankzij DNA-onderzoek het biologische vaderschap 
met honderd procent zekerheid is vast te stellen. Sterker nog, 
op hetzelfde moment is sprake van een bizarre fragmentatie 
van het vaderschap. 
Het familierecht kent inmiddels twaalf categorieën vaders: de 
biologische, de sociale, de juridische vader; de stiefvader, de 
adoptievader, de stiefouderadoptievader; de verwekker, de 
verwekker die als partner toestemming heeft gegeven voor 
kunstmatige inseminatie; de anonieme spermadonor, de 
bekende spermadonor, de goed bekende spermadonor; en ten 
slotte de dode vader met wiens ingevroren sperma post 
mortem een kind is verwekt.  
Overigens is ook het moederschap aan fragmentatie 
onderhevig. Negen juridische categorieën figureren er: de 
biologische, de sociale, de juridische moeder; de stiefmoeder, 
de adoptiemoeder, de stiefouderadoptiemoeder; de lesbische 
`meemoeder', de draagmoeder, en de genetische moeder. 
Afstammings- en gezagsrelaties, omgangsrechten en 
onderhoudsplichten verschillen per categorie.  
 
In dit doolhof van meervoudig ouderschap moet het kind zijn 
plaats zoeken. Zal het langs genealogische lijnen worden 
ingevoegd en zo ja welke?  
Wie zijn zijn ouders eigenlijk, zijn biologische, juridische of 
sociale ouders? En wie zijn zijn grootouders, neven en nichten: 
de verwanten van zijn genetische ouders, van zijn sociale of 
van zijn juridische ouders? 
Met het oog op deze chaotische situaties is het idee geopperd 
niet langer in termen van gezin en bloedverwantschap te 
spreken, maar in termen van `biografisch netwerk' en `sociale 
omgeving'. Illustratief in dit verband is het voorstel dat in 
Frankrijk door de invloedrijke organisatie van homoseksuele 

ouders is gelanceerd: reik van staatswege aan het kind een 
livret de l'enfant uit, waarin staat wie zijn genetische ouders 
zijn, met wie het familierechtelijke betrekkingen onderhoudt, en 
door wie het wordt verzorgd.  
 
Er is één troost voor het kind.  
Worden de keuze-arrangementen van zijn ouders al te  
gek, dan is op de achtergrond van het familierecht nog het 
beginsel van `het belang van het kind' aanwezig dat ter 
correctie van ouderlijke willekeur door wetgever of rechter kan 
worden toegepast.  
Wat in het belang van het kind is, wordt echter niet door 
juridische argumenten bepaald, maar door pedagogen en 
psychologen die per jaar en per nieuw verschenen boek van 
mening blijken te veranderen.  
 
Daarnaast kunnen kinderen een beroep doen op enkele 
nieuwe `rechten van het kind'. 
Deze hebben dezelfde functie: het kind beschermen tegen 
zelfbeschikkende volwassenen. Zo heeft het kind het recht 
gekregen om in omgangsconflicten te worden gehoord en om 
informatie te krijgen over zijn biologi-sche herkomst. 
Het heeft zelfs het recht gekregen om het vaderschap van zijn 
juridische vader te ontkennen, opdat het als-nog zijn eigen, 
alternatieve stamboom kan opbouwen! Deze tragische 
compensatierechten van het kind maken in één oogopslag 
duidelijk hoe antagonistisch de verhoudingen tussen de seksen 
en tussen de generaties zijn geworden als gevolg van de 
individuele keuzevrijheid van volwassenen.  
 
In het nieuwe familierecht tekent zich een samenleving af 
waarin ouders hun kinderen kiezen, en kinderen hun ouders. 
Verantwoordelijkheidsrelaties worden naar eigen keuze en tot 
nader order aangegaan. 
Het is de vraag hoe stabiel deze ‘gekozen' gezinnen kunnen 
zijn. Ligt het niet voor de hand dat in deze familiale netwerken 
een concurrentiestrijd tussen de vele ouders uitbreekt? Dat 
iedereen een bedreiging voor iedereen wordt? En bestaat niet 
het risico dat vaders en kinderen de dupe worden van de 
nieuwe almacht van vrouwen inzake voortplanting en 
afstamming?  
 
Het is historisch gezien opmerkelijk hoe snel de patriarchale 
macht die 2000 jaar het familierecht heeft beheerst, is 
vervangen door een matriarchale macht, althans waar het gaat 
om niet-huwelijks ouderschap. Dat is niet alleen te verklaren uit 
de introductie van anticonceptie.  
Waarschijnlijk speelt ook de verzwakkende sociale positie van 
vaders een rol. Een proces dat zich - vanaf de eerste 
staatsinterventies in het gezin, eind negentiende eeuw - in rap 
tempo voltrekt.  
Vooral de beide wereldoorlogen zijn van bijzondere - en 
tragische - betekenis geweest.  
De Eerste Wereldoorlog richtte een enorme slachting aan 
onder vaders, zonen en broers. De achtergebleven vrouwen 
namen het werk van mannen over. 
Hoewel zij na de oorlog weer naar huis en haard terug-
keerden, was de kiem voor hun emancipatie gelegd. Hun 
kinderen groeiden op in vaderloze gezinnen. Vijfentwintig jaar 
later werden de vaderloze zonen naar het front gestuurd. 
Weer vijfentwintig jaar later kwamen hún zonen - mede naar 
aanleiding van de oorlog in Vietnam - in opstand tegen de 
laatste restanten van de vaderlijke autoriteit. Na de Tweede 
Wereldoorlog liet de westerse geschiedenis nog enkele 
politieke vaderfiguren zien in de personen van Churchill, De 
Gaulle, Adenauer en misschien Brandt.  
Maar daarna zijn er geen leiders van vaderlijk formaat meer 
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geweest.  
De populairste politieke leiders, zoals Kennedy, Clinton, Bush 
jr. of Fischer, zijn, althans voor hun generatiegenoten, typische 
zonen. Ook in het bedrijfsleven, waar de captains of industry 
de mannelijke helden werden van de naoorlogse kapitalistische 
samenleving, verloren ondernemers aan vaderlijk en moreel 
gezag. De genadeklap aan de vaderlijke en morele autoriteit 
van ondernemers werd afgelopen jaar uitgedeeld door de 
boekhoudschandalen in het Amerikaanse bedrijfsleven en, hier 
in Nederland, door Ahold.  
 
Vanaf het einde van de negentiende eeuw speelde ook de 
gestage emancipatie van vrouwen een rol.  
In 1919 kregen vrouwen kiesrecht. In 1956 werd de gehuwde 
vrouw handelingsbekwaam verklaard. In de jaren zeventig en 
tachtig hadden de belangrijkste gelijkheidsoperaties in het 
familierecht plaats en werd de vaderlijke macht vervangen door 
het ouderlijk gezag, door man en vrouw gemeenschappelijk uit 
te oefenen. Zelfs de zo symbolische naamgeving door de 
vader aan zijn kinderen is niet meer vanzelfsprekend.  
Beide ouders beslissen tegenwoordig of de uit hun huwelijk 
geboren kinderen de achternaam van de vader of van de 
moeder zullen dragen.  
 
Naarmate de emancipatie en arbeidsparticipatie van vrouwen 
vorderden, verloren mannen hun exclusieve positie als kost-
winner en daarmee hun exclusieve vertegenwoordiging van de 
buitenwereld. Op scholen zijn vrouwelijke leerkrachten overver-
tegenwoordigd. Zij domineren daar de socialisatie van jongens.  
Ook zijn de morele referenties veranderd. De moeder staat nog 
altijd voor lichamelijkheid, liefde, troost en geborgenheid.  
Maar waar verwijst de vader nog naar in een samenleving 
waarin een patriarchale verantwoordelijkheidsethiek zelfs bij de 
politieke, sociale en economische elite is verdwenen?  
 
Daar komt bij dat de visuele cultuur feminiene en homosek-
suele manbeelden heeft geïntroduceerd. Seksuele ambivalen-
tie wordt als verleidelijke optie gepresenteerd. Mannen pose-
ren in mannenondergoed, met mannenparfums en mannen-
make-up. In de reclame wordt de vader met een kind aan de 
borst afgebeeld, of als een homo domesticus aan het fornuis of 
aan de afwas. Jonge vaders verkeren, blijkens hun 
egodocumenten in de vorm van vaderboeken en vaderweb-
sites, in verwarring over hun rol.  
Onbegrijpelijk is voorts de bereidheid van talloze mannen om 
als spermadonor te fungeren.  
Kennelijk heeft het vaderschap voor hen geen morele of 
sociale betekenis, en maakt het hen niet uit in welke schoot 
hun zaad zal ontkiemen.  
 
De afstand die mannen - gedwongen en vrijwillig - hebben 
gedaan van hun patriarchale macht, heeft niet geleid tot even-
wichtige sekseverhoudingen. 
Zelfs de liefde is er niet door verrijkt. Liefdesidealen als 
onvoorwaardelijkheid, overgave of opoffering komen in het 
nieuwe liefdesvocabulaire niet meer voor.  
Er lijkt zelfs een taboe op te rusten.  
Populaire tijdschriften als Opzij, Elle en Marie Claire, talkshows 
als die van Oprah Winfrey, en therapeutische zelfhulpboeken 
brengen allemaal een boodschap van dezelfde, calculerende, 
strekking: ,,Bemin niet te veel. Investeer niet te veel. Investeer 
vooral in jezelf. Concentreer je op jezelf, op wat jij zélf wenst 
en belangrijk vindt. Ontwikkel je assertiviteit. Leer eerst van 
jezelf te houden. Blijf op je hoede en houd je emoties en 
seksualiteit toch vooral in eigen beheer. Blijf onder alle 
omstandigheden je eigen leven leiden.''  
De taal der liefde is er een geworden van achterdocht en 
narcisme.  

 
Zij vormt de werkelijkheid waarin liefdesrelaties zakelijke 
onderhandelingshuishoudingen worden, waarin partijen vanaf 
het eerste moment van de relatie anticiperen op het laatste 
moment ervan, waarin partijen - mede daarom - zo weinig 
mogelijk van hun eigen leven en onafhankelijkheid willen 
prijsgeven, waarin bijna een op de drie huwelijken in echt-
scheiding eindigt, en waarin de zoektocht naar nieuwe 
liefdesrelaties rusteloos wordt voortgezet.  
 
Wat betekent de zelfbeschikkingsideologie voor het leven van 
kinderen? De tot-nader-order-verhoudingen tussen de seksen 
maken dat het kind één ding zeker weet: niets is meer zeker.  
De gelukkige relatie van zijn ouders kan worden ontbonden 
zodra één van zijn ouders geen emotionele bevrediging meer 
vindt in de ander.  
Gaan zijn ouders scheiden, dan moet het kind maar afwachten 
wie de nieuwe vriend van mama, wie de nieuwe vriendin van 
papa zal worden. Welke stiefbroers en stiefzusjes zullen de 
nieuwe relatie binnenkomen? Welke nieuwe afspraken, codes 
en gebruiken zullen er in het nieuwe gezin gaan heersen? Het 
is onduidelijk aan wie het kind loyaal moet zijn: aan zijn stief-
vader en stieffamilie, door wie het zo hartelijk wordt ontvangen 
of aan de familie van zijn echte vader en moeder. Aan wie 
moet het kind zijn tijd besteden? Op wiens of wier verjaarda-
gen moet het verschijnen? Aan wie moet het de mooiste ge-
schenken geven? Met wie zal het kind op vakantie gaan? 
Omdat tijd en geld schaars zijn, zal het kind prioriteiten moeten 
aangeven. Hoe kan het kind die motiveren?  
 
Omgekeerd spelen die problemen ook. Aan wie geeft de vader 
voorrang: aan zijn biologische kind met wie hij slechts kort 
onder één dak heeft gewoond, of aan zijn sociale kind of 
stiefkind met wie hij al jaren een gezinsleven leidt? Aan wie 
zullen grootouders hun bezit nalaten, aan hun biologische of 
ook aan hun sociale kleinkinderen?  
 
De opmars van de biotechnologie zet de vervreemding tussen 
de seksen en de generaties voort. Het is mogelijk een kind te 
krijgen zonder seksueel contact met de andere sekse. In geval 
van anonieme donaties is er zelfs geen enkel persoonlijk 
contact meer nodig. De andere sekse is nog slechts instrumen-
teel van belang: als leverancier van sperma, eicellen of een 
embryo.  
 
De vraag rijst of we in een samenleving willen leven waarin de 
verhoudingen tussen de seksen calculerend en instrumenteel 
worden. Waarin vooral zelfbeschikkende vrouwen mannen re-
duceren tot hun genetisch materiaal waarin het vaderschap 
geen specifieke morele referenties meer heeft. En waarin het 
genealogisch belang van het kind met voeten wordt getreden. 
Er zou al veel zijn gewonnen indien ouderlijke verantwoorde-
lijkheid niet alleen verantwoordelijkheid jegens het kind, maar 
ook jegens de andere ouder zou omvatten.  
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Aanpak valse aangiften succes 
Bron: de Gelderlander, 21-2-2004,  onze verslaggever 
 
NIJMEGEN - Het gros van de aangiften van extreem 
seksueel misbruik is vals. Volgens justitie worden deze 
aangiften sinds enige tijd succesvol onderschept.  
 
De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) 
die sinds 1999 een eerste 'zeef' vormt voor aangiften van sek-
sueel misbruik heeft in twee jaar tijd dertig zaken onder de loep 
genomen. Daarvan werden er 26 als ongeloofwaardig terzijde 
geschoven. Dat komt erop neer dat 87 procent van de aan-
giften als vals moet worden beschouwd. Het openbaar minis-
terie concludeert dat het systeem effectief is en zal daarom 
doorgaan met de extra kritische toetsing voordat over even- 
tuele vervolging wordt besloten.  
Ook wordt gewacht met de arrestatie van verdachten totdat de 
LEBZ het groene licht heeft gegeven. 
"De tijd is nu gelukkig echt voorbij", reageert Jan Buys van de 
Nederlandse Werkgroep Fictieve Herinneringen, "dat de politie 
in alle vroegte ouders van hun bed lichtte prompt nadat een 
dochter op het bureau was komen vertellen dat zij zou zijn 
misbruikt." 
Niet alle zedenzaken worden aan een eerste toets onderwor-
pen. Volgens justitie komen daarvoor drie categorieën in aan-
merking, waarbij het om de complexere zaken gaat. Grootste 
aandeel daarin vormen de zogeheten 'hervonden herinnerin-
gen': mensen die vaak pas na vele jaren tijdens therapie tot de 
ontdekking komen dat er sprake zou zijn van seksueel misbruik 
in het verleden. De andere twee categorieën zijn ritueel mis-
bruik en misbruik dat zou hebben plaatsgevonden vóór het 
derde levensjaar. 
De expertisegroep, waarin deskundigen uit diverse disciplines 
zitten, plaatst in het verslag over 2001-2002 zeer kritische 
kanttekeningen bij vooral de rol van therapeuten en andere 
hulpverleners die er nogal eens verantwoordelijk voor zijn dat 
cliënten misbruik wordt aangepraat en zo via pseudoherinne-
ringen tot aangifte komen.  
Ook hekelt de LEBZ bij veel zaken het optreden van de recher-
che die vaak te weinig oog heeft voor de werkelijke achter-
grond van een aangifte en daarover te weinig doorvraagt.  
"Heel herkenbaar", zegt Buys van de werkgroep fictieve 
herinneringen. "Je ziet meestal dat oneigenlijke motieven als 
bijvoorbeeld een echtscheiding of een simpel conflict leidden 
tot de valse aangifte. Gelukkig worden deze gevallen er nu 
door de expertisegroep uitgezeefd." 
Volgens de werkgroepwoordvoerder is de laatste jaren het 
aantal meldingen van onterechte beschuldigingen aanzienlijk 
afgenomen, dankzij de kritische voorselectie door de 
expertisegroep. "Maar we kunnen de werkgroep helaas nog 
niet opheffen", aldus Buys, "want de rol van de therapeuten is 
nog niet voldoende aangepakt. De minister moet daarover nu 
echt knopen doorhakken."  
 
In een rapport adviseerde de Gezondheidsraad eind vorige 
maand om maatregelen te nemen die inmenging van 
therapeuten in onderzoeken naar vermoed seksueel misbruik 
aan banden leggen.  
 

 

Gij zult niet scheiden 
Bron:  Rotterdams Dagblad, 21-2-2004, René Diekstra 
 
Vraag: is scheiden in het belang van kinderen?  
Antwoord: voor een kleine groep kinderen wel want het 
beëindigt een voor hen ongezonde situatie. 
Maar voor de overgrote meerderheid van de kinderen is 
scheiding van hun ouders niet in hun belang.  
 
Vraag: heeft scheiding voor kinderen negatieve gevolgen? 
Antwoord: op de korte termijn voor de overgrote meerderheid 
van de kinderen wel. Op de lange termijn heeft scheiding voor 
driekwart van de kinderen weinig schadelijke gevolgen. Maar 
bij 25 procent van de kinderen blijkt scheiding ook na vele 
jaren nog onmiskenbaar schadelijke effecten te hebben, zowel 
in sociaal als emotioneel opzicht. Dat percentage is tweeën-
eenhalf maal zo hoog als het percentage kinderen uit intacte 
gezinnen dat met soortgelijke problemen kampt. 
 
Vraag: verhoogt scheiding van ouders de kans dat ook hun 
kinderen later scheiden?  
Antwoord: scheidingsvoorbeeld door ouders doet inderdaad 
scheiding door kinderen volgen. 
 
Vraag: leidt scheiding ertoe dat (ex-)partners zich gelukkiger 
gaan voelen en betere relaties met nieuwe partners hebben? 
Antwoord: voor 30 procent van de mensen die gescheiden 
zijn breekt na de scheiding een duidelijk gelukkiger levensfase 
aan. Voor 40 procent is er niet veel verschil tussen de situatie 
voor en na de scheiding. En voor de resterende 30 procent 
wordt het er na de scheiding over het algemeen beroerder op. 
 
Vraag: Is een regeling waarbij een kind na een scheiding aan 
een van de ouders is toegewezen, in het belang van het kind? 
Antwoord: zelden.  
Voor de overgrote meerderheid van de kinderen geldt dat 
verlies of ernstige beperking van contact met een van de 
ouders na een scheiding schadelijk is. Bovendien kan zo'n 
situatie gevaarlijk zijn.  
Frustrerende omgangsregelingen lokken niet zelden geweld 
uit, zoals buitengesloten ouders die de kinderen ontvoeren of 
hun ex-partner, soms samen met de kinderen, van het leven 
beroven. “Als ik ze niet kan hebben, dan jij ook niet!'' 
 
Voor alle duidelijkheid, de gestelde vragen en antwoorden heb 
ik geformuleerd op basis van de meeste recente onderzoeks-
gegevens over de gevolgen van echtscheiding.  
Die leiden een overduidelijke conclusie: `laat na te scheiden, 
als het ook maar enigszins kan'. Want gescheiden ben je zelf 
op de lange duur meestal niet beter af, en je stelt je (jonge) 
kinderen aan risico's bloot waar ze hun leven lang last van 
kunnen hebben. Maar als dat allemaal zo is, waarom wordt er 
dan toch zoveel gescheiden? 
 
De meest genoemde redenen voor scheiding zijn psycholo-
gische, zoals niet goed met elkaar kunnen communiceren, op 
elkaar uitgekeken raken, onverenigbaarheid van karakters, 
gebrek aan gemeenschappelijke interesses. 
Andere redenen zoals overspel, geweld, alcohol- en drugs-
misbruik of verslaving spelen minder vaak een hoofdrol. 
 
Simpel gezegd is scheiding in de meeste gevallen dus een 
soort van psychologische zelfmedicatie. 
Laten we die vergelijking even vasthouden. Stel, scheiding is 
een medicijn dat een farmaceutische industrie op de markt wil 
brengen. Om daarvoor toestemming te krijgen moet die 
industrie onderzoek laten doen, dat aantoont dat het medicijn 
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veilig en effectief is. Zou, gegeven wat we nu over scheiding 
weten, die toestemming gegeven worden? Zeker weten van 
niet. 
 
En zou het medicijn toch door de mazen van de geneesmid-
deleninspectie doorglippen, dan zou het in een mum van tijd 
regenen van de klachten en processen tegen de industrie. 
Dat brengt me op de vraag wie ervoor verantwoordelijk is dat 
het gevaarlijke medicijn scheiding op zo'n enorme schaal 
tegenwoordig verkrijgbaar is?  
Dat zijn wij op de eerste plaats natuurlijk zelf.  
Eerst hebben we als samenleving scheiding in toenemende 
mate gedoogd. Vervolgens zijn we het recht erop in de wet 
gaan vastleggen. Daarna zijn politiek en overheid de mogelijk-
heden tot echtscheiding steeds verder gaan oprekken. Zo-
doende leven we nu al in het tijdperk van de flitsscheidingen. 
 
Maar we hebben verzuimd aan dat steeds gemakkelijker uit te 
oefenen recht op echtscheiding de nodige plichten te 
verbinden. Er staat bijvoorbeeld nergens in de wet dat na een 
scheiding ouders op een gelijke manier verantwoordelijkheid 
moeten blijven houden voor de opvoeding van hun kinderen.  
Er is ook geen rechter die eist dat de ouders een document 
overleggen waarin duidelijk beschreven staat hoe ze die op-
voedingsverantwoordelijkheid met elkaar gaan waarmaken. 
Dat is raar en het is vragen om problemen. 
 
Scheiding verandert niets aan je verantwoordelijkheid als 
opvoeder.  
Maar het wordt meestal wel lastiger om die verantwoordelijk-
heid goed uit te voeren omdat je dat moet doen met een 
‘collega' waarmee de relatie moeilijk, zo niet beroerd is.  
Voordat een echtscheiding formeel van kracht wordt, moet 
daarom in het belang van kinderen glashelder zijn afgesproken 
en vastgelegd hoe de ex-partners gaan opvoeden, wie wat 
gaat doen, en wat gezamenlijk wordt gedaan.  
En ook dat ze elkaar nooit de toegang tot de kinderen mogen 
weigeren. Een samenleving die echtscheiding mogelijk maakt 
zonder dat dit alles goed geregeld is, is kindvijandig. De 
conclusie: scheiden moet moeilijker gemaakt worden opdat het 
voor tienduizenden kinderen gemakkelijker wordt gemaakt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Straf voor het weren  
van vader 

Bron: Algemeen Dagblad, 25-4-2004, Sandra Donker
 
Den Haag -Moeders die het contact tussen hun kinderen 
en ex-echtgenoot dwarsbomen, moeten worden gekort op 
hun kinderbijslag. D66 wil hen zo dwingen toch mee te 
werken aan een omgangsregeling. 
 
Volgens D66-fractieleider Dittrich moet de kinderbijslag in zo'n 
geval worden besteed aan een programma om beide partners 
weer rond de tafel te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld in omgangs-
huizen in Rotterdam en Zwolle, waar ouders en kinderen onder 
begeleiding bij elkaar komen. ”Je zou zo'n vrouw kunnen ver-
plichten daar naar toe te gaan”, vindt Dittrich. 
 
Volgens de D66' er, zelf oud-rechter gespecialiseerd in fami-
lierecht, is de omgangsregeling voor kinderen van gescheiden 
ouders slecht geregeld.  
”Meer dan tienduizend kinderen zien na een breuk één van 
beide ouders niet meer. In negen van de tien gevallen is het de 
moeder die het contact saboteert. Dat kan enorm verstrekken-
de gevolgen hebben. Veel volwassenen die er als kind mee te 
maken hebben gehad, krijgen grote psychische problemen.  
Ik wil dat de politiek zich er meer mee gaat bezighouden, want 
tot nog toe heeft het weinig prioriteit gekregen.”  
 
Op verzoek van Dittrich praat de Kamer na de krokusvakantie 
met minister Donner (Justitie) en staatssecretaris Ross 
(Welzijn) over de knelpunten. De fractieleider wil wettelijk laten 
vastleggen dat gescheiden ouders hun kind minimaal eens in 
de twee weken mogen zien. Nu staat in de wet dat vaders en 
moeders het recht hebben op 'voortzetting van hun relatie met 
het kind', maar verder is dat niet uitgewerkt. Met een stan-
daardregeling staat duidelijker zwart op wit wanneer ouders 
recht hebben bij hun kind te zijn, denkt Dittrich.  
 
”Je ziet dat rechters vaak omgang verbieden als een ruzie 
tussen ex-echtgenoten te hoog is opgelaaid.  
Dan wordt in het belang van het kind besloten dat de vader niet 
meer mag komen. Maar dat gaat heel erg ver.” Dittrich vindt 
dat rechters moeders die een omgangsregeling blokkeren, te 
vaak ontzien. ”Te snel wordt gezegd dat de komst van de 
vader te veel stress oplevert. Er moet een mentaliteitsverande-
ring komen, bijvoorbeeld door tijdens de opleiding meer aan-
dacht te schenken aan de negatieve gevolgen van hun afwe-
zigheid.”  
 
D66 wil verder dat echtparen die in scheiding liggen, vaker 
gebruik maken van bemiddeling.  
Voordat zij naar de rechter stappen om een omgangsregeling 
af te dwingen, moeten zij wat hem betreft verplicht naar een 
mediator. ”Je moet eruit proberen te komen voordat mensen in 
de loopgraaf belanden. Dan is er geen redden meer aan. Veel 
ex-echtgenoten worstelen nog met hun afscheid, en vertalen 
dat door naar de kinderen. Een bemiddelaar kan daar de 
scherpe kantjes vanaf halen.”  
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Naamswijziging: de 
nieuwe regels 

Bron: www.justitie.nl 
 
Met ingang van 1 april 2004 zijn de regels voor toewijzing 
van een verzoek voor naamswijziging van een minderjarig 
kind als volgt.  
 
Wanneer een van de ouders het gezag heeft over het kind kan 
deze ouder naamswijziging verzoeken. Wanneer beide ouders 
het gezag hebben, moeten beiden het verzoek tot naamswij-
ziging ondertekenen.  
De ouder die de naamswijziging voor het kind verzoekt moet 
het kind gedurende een bepaalde periode alleen of samen 
met zijn (nieuwe) partner hebben verzorgd en opgevoed.  
Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is deze periode vijf jaar; 
voor kinderen van twaalf jaar en ouder is deze periode drie 
jaar.Een verzoek om naamswijziging van een kind jonger dan 
twaalf jaar wordt toegewezen als beide ouders daarmee 
instemmen. Weigert één van de ouders in te stemmen dan 
wordt het verzoek op de volgende gronden toch 
toegewezen:  
 
- wanneer de weigerende ouder, van wie het kind de naam 

draagt, strafrechtelijk is veroordeeld wegens het plegen van 
bepaalde misdrijven tegen het kind. Het gaat dan bijvoor-
beeld om seksueel misbruik, ontvoering of mishandeling. 

- wanneer de weigerende ouder is ontzet uit het ouderlijk 
gezag.  

- tot slot wordt het verzoek toegewezen als de verzoekers 
aantonen dat de weigerende ouder niet meer dan een vierde 
deel van de periode voorafgaande aan de verzorgingstermijn 
van vijf jaar in gezinsverband met het kind heeft samenge-
leefd. Dit gaat om de situatie waarin de weigerende ouder 
niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd, terwijl de 
verzoeker al gedurende ten minste vjif jaar alleen of samen 
met zijn of haar (nieuwe) partner of levensgezel voor het 
kind zorgt. 

 
Voor kinderen van twaalf jaar en ouder wordt een verzoek tot 
naams-wijziging ingewilligd als het kind daar zelf mee instemt. 
Weigert één van de ouders in te stemmen met het verzoek, 
dan wordt de naamswij-ziging alleen toegewezen wanneer het 
kind bij zijn instemming blijft.  
 
Bovenstaande nieuwe regels gelden vanaf 1 april 2004. Voor 
verzoe-ken gedaan vóór 1 april 2004, maar die worden 
afgehandeld na die datum, gelden ook deze regels. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beslissing over naamsverandering 
 

“Kind kan deze keuze nog 
niet maken” 

Dagblad van het Noorden, 23-3-2004, Alex Bogers en Angela 
de Jong. 

 
Den Haag. De ouders van Sylvia zijn sinds een paar maanden 
uit elkaar. Ze wil de achternaam van haar moeder aannemen. 
“Kan dat zomaar? En hoe werkt dat allemaal?”, luidt haar 
hartenkreet op de website ouder.nl. 
 
Sylvia is achttien jaar. Wettelijk staat haar niets in de weg haar  

achternaam te veranderen, behalve dan 226.89 euro plus 
bijkomende kostenvoor advocaat en rechtbank. 
Voor een minderjarige lag dat altijd moeilijker. Per 1 april 
krijgen kinderen van twaalf jaar en ouder de beslissende stem 
over hun achternaam als de ouders er samen niet uitkomen.  
Maar alleen als een van de ouders het gezag over het kind 
heeft, en niet allebei. 
 
De nieuwe situatie is zeker niet altijd goed voor een kind, 
benadrukt Ed Spruijt, hoofddocent kinder- en jeugdstudies aan 
de Universiteit Utrecht. “Een van de ouders kan met enige druk 
op een naamswijziging aansturen. Het kind zal toch loyaal zijn 
aan de ouder bij wie het woont.” 
 
Vorig jaar kwamen bij het ministerie van justitie 2897 verzoe-
ken binnen om de achternaam te mogen wijzigen. In 505 
gevallen ging het om jongeren tussen de twaalf en de achttien, 
in 903 gevallen om kinderen jonger dan twaalf. Gemiddeld 
wordt tachtig tot negentig procent van die verzoeken 
toegewezen. Een van de ouders moet dat verzoek indienen. 
Dat verandert ook in de nieuwe situatie niet. 
De redenen om de achternaam te willen veranderen lopen 
uiteen. Soms wil het kind niet meer de naam van de vader 
dragen omdat deze hem of haar seksueel heeft misbruikt. Een 
andere reden is dat die raar is, zoals Poepjes. 
 
De grootste categorie vormen echter kinderen die hun vader al 
heel lang niet meer gezien hebben. 
Volgens Frank van Haaren, voorzitter van de stichting DWAZE 
VADERS, is de ‘wraakzucht’ van een van de ouders- in veel 
gevallen de moeder- een veel voorkomende drijfveer voor 
naamswijziging bij kinderen. 
Hij pleit er daarom voor de leeftijd om de naam te kunnen 
wijzigen juist te verhogen. Naar 21 of 25 jaar bijvoorbeeld. Dan 
zijn kinderen minder gevoelig voor wraakzucht en kunnen ze 
ook beter de gevolgen overzien, redeneert hij. 
“een kind van twaalf heeft het geestelijke vermogen niet om 
dergelijke verregaande beslissingen te nemen,” zegt hij fel. 
“Terwijl je hem wel een deel van zijn identiteit, zijn achtergrond 
afneemt. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat kinderen als ze 
ouder worden spijt krijgen en op zoek gaan naar hun wortels. 
Programma’s als Spoorloos varen er wel bij.” 
 
Volgens het Ministerie van Justitie is een kind van twaalf jaar 
wel degelijk mondig genoeg om een dergelijke beslissing te 
nemen. Vanaf die leeftijd mag het immers ook kiezen bij wie 
van de ouders het na een scheiding wil wonen. Andere reden 
voor de wetswijziging is dat deze de druk bij de Raad voor de 
Kinderbescherming moet verlichten, legt een woordvoeder uit. 
Tot nu toe had die een adviserende rol bij deze zaken. 
 
“Dwaze Vader” Frank van Haaren wijst er nog op dat een 
nieuwe achternaam niet alleen ingrijpend is voor het kind.  
Ook vaders lijden eronder. “Bij sommigen laait de vechtlust op 
als ze horen dat hun kind hun achternaam verliest. Ze hebben 
iets van; verdorie, ik laat mijn kind zijn identiteit niet ontnemen. 
Maar anderen klappen helemaal in elkaar. Ik heb al wat 
rouwkaarten gekregen. Dan was die naamswijziging net de 
druppel na een echtscheiding.” 
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Scheidingsbemiddeling 
gezonder en goedkoper dan 

"vechtscheiding" 
 

Samenvatting proefschrift mw B.E.S.L. Chin-a-Fat, promotie 
18 maart 2004 

 
Echtscheiding via scheidingsbemiddeling is sneller, goed-
koper, duurzamer en beter voor het (geestelijk) welzijn van 
alle betrokkenen dan de "klassieke" gerechtelijke proce-
dure. Verbetering van de opleiding tot echtscheidingsbe-
middelaar en vastlegging van bemiddelingsprocedures 
kan inschakeling van een rechter bij de bemiddeling zelfs 
helemaal overbodig maken. Dit zegt Brigitte Chin-A-Fat in 
haar proefschrift "Scheiden: (ter)echter zonder rechter?" 
waarop zij donderdag 18 maart promoveert. 
 
Door scanning overgenomen uit het proefschrift, fouten 
voorbehouden. 
 
Inleiding  
In de afgelopen decennia is het echtscheidingsprocesrecht 
een aantal malen ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen 
werden voornamelijk ingegeven door een aantal algemene 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
De overheid trok zich meer en meer terug uit het privé-leven 
van burgers door hun eigen verantwoordelijkheid te bena-
drukken en de autonomie van partijen te vergroten. De over-
heid probeerde echtscheidingsprocedures zo in te richten dat 
deze tot zo min mogelijk polarisering zouden leiden. Sinds de 
jaren 70 begon de advocatuur, in lijn met de zojuist genoemde 
ontwikkelingen, scheidingsbemiddeling meer en meer toe te 
passen.  
In een scheidingsbemiddeling is naast het regelen van de 
juridische gevolgen van de echtscheiding ook aandacht voor 
het psychologische proces van scheiden. In 1994 haalde een 
wetsvoorstel, waarin onder andere regulering van scheidings-
bemiddeling werd voorgesteld, het echter niet.  
Er was op dat moment onvoldoende duidelijk of de procedure 
van scheidingsbemiddeling voldoende waarborgen bood voor 
de zwakke partij.  
In 1995 kreeg de Commissie Herziening Scheidingsproces-
recht (hierna: de Commissie) de opdracht te onderzoeken op 
welke wijze de scheidingsprocedure kon worden 
vereenvoudigd.  
De Commissie concludeerde niet alleen dat het mogelijk was 
een buitengerechtelijke scheidingsprocedure in te voeren, 
maar bovendien dat een dergelijke procedure de voorkeur ver-
dient. Sinds 2001 is het feitelijk al mogelijk buiten de rechter 
om te scheiden, aangezien partijen hun huwelijk kunnen 
omzetten in een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens 
kan worden ontbonden bij de Burgerlijke Stand (deze methode 
staat bekend als de flitsscheiding). 
De Commissie deed tevens voorstellen met betrekking tot de 
positie van de minderjarige en de rol van de rechtsbijstandver-
lener annex scheidingsbemiddelaar.  
Als vervolg op de conclusies van de Commissie besloot de 
overheid een experiment op te zetten, waarin door middel van 
onderzoek zou kunnen worden onderzocht of scheidingsbe-
middeling voldoende waarborgen voor de zwakke partij bood.  
De positie van minderjarige kinderen kreeg daarbij bijzondere 
aandacht. In de praktijk wordt scheidingsbemiddeling tegen-
woordig veel toegepast, met name door bemiddelaars die een 
juridische achtergrond hebben.  
Veel van deze bemiddelaars zijn verenigd in de VFAS, die  

onder andere gedragsregels en een modelbemiddelings-
overeenkomst heeft opgesteld.  
Het NMI heeft gedragsregels, een klachten- en tuchtrecht en 
een systeem van certificering voor alle mediators (niet alleen 
scheidingsbemiddelaars) ontwikkeld. In de Nederlandse prak-
tijk van scheidingsbemiddeling wordt voornamelijk een facilite-
rende stijl van bemiddelen gehanteerd, waarbij veel waarde 
wordt gehecht aan de neutraliteit van de bemiddelaar, vrijwillig-
heid van deelname voor partijen en vertrouwelijkheid van het 
proces.  
 
De basis van deze dissertatie zijn de resultaten van het Evalu-
atieonderzoek van het Experiment Scheidingsbemiddeling. 
In deze dissertatie is aan de hand van zowel literatuur als on-
derzoeksmateriaal uit het buitenland onderzocht of alle voor-
delen die aan scheidingsbemiddeling worden toegeschreven, 
in de praktijk daadwerkelijk waar blijken te zijn.  
De probleemstelling luidde: Aan welke voorwaarden moet een 
bemiddeling bij echtscheiding voldoen om bij te dragen aan 
een zo harmonieus mogelijke regeling van de gevolgen van de 
scheiding, terwijl de belangen van alle betrokkenen op een 
evenwichtige wijze tot hun recht komen, zodat de bemidde-
lingsprocedure een volwaardig alternatief kan bieden voor de 
scheiding via de rechter?  
 
De meerwaarde van scheidingsbemiddeling in de praktijk  
In Nederland is buiten het Evaluatieonderzoek nog weinig tot 
geen representatief onderzoek naar scheidingsbemiddeling 
verricht.  
In de Verenigde Staten, Duitsland en Australië is dat wel 
gebeurd. In deel B is ingegaan op de resultaten van zowel het 
Evaluatieonderzoek als buitenlands onderzoek en is aandacht 
besteed aan de resultaten van onderzoek naar een specifiek 
onderdeel van scheidingsbemiddelingen, namelijk gezag en 
omgang.  
 
Deze bemiddelingen zijn echter in het kader van een bemid-
delingsprogramma van een rechtbank uitgevoerd en om die 
reden in mindere mate vergelijkbaar met de resultaten van het 
Evaluatieonderzoek.  
Onderzoek naar scheidingsbemiddeling bleek in te delen in 
twee soorten: in de eerste plaats onderzoek naar de ervaring 
van partijen en de uitkomsten van de bemiddeling en in de 
tweede plaats onderzoek naar wat er daadwerkelijk gebeurde 
in de interactie tussen partijen onderling en in hun interactie 
met de bemiddelaar, als gevolg van zijn interventies.  
In de praktijk ontstond bemiddeling in de Verenigde Staten als 
alternatief voor rechtspraak, vanwege de groeiende ontevre-
denheid over het gerechtelijk apparaat. 
In de beginjaren van het onderzoek naar bemiddeling, dat met 
name in de Verenigde Staten plaatsvond, was het onderzoek 
dan ook voornamelijk gericht op de vraag of bemiddeling 
sneller en goedkoper verliep dan, en dezelfde kwaliteit 
opleverde als een gerechtelijke procedure.  
Kortom, onderzoek kende een zeer economische inslag. 
 
Nadat de eerste gegevens over de procedure van scheidings-
bemiddeling bekend waren, begaven ook andere wetenschap-
pers zich op het onderzoeksterrein, die zich bijvoorbeeld 
afvroegen op welke manier de communicatie tussen de 
strijdende partijen verliep en op welke manier de bemiddelaar 
de interactie tussen partijen probeerde te beïnvloeden.  
De praktijk snelde derhalve theorievorming voor mediation 
vooruit. Vervolgens begon theorievorming voor rnediation, 
maar niet specifiek voor scheidingsbemiddeling, op gang te 
komen.  
In Nederland inmiddels ook bekende theorieën zijn trans- 
formatieve mediation en narrative mediation.  
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Door de aandacht voor theorievorming wordt steeds meer 
duidelijk dat de tot op heden verrichte evaluatieonderzoeken 
een beperkte waarde hebben. Zonder theorie kunnen immers 
bepaalde hypothesen niet worden onderzocht of zelfs maar 
worden opgesteld. Er bleek nog een ander punt van belang 
met betrekking tot de evaluatieonderzoeken, die in deel B 
werden besproken om een antwoord op de onderzoeksvraag 
te kunnen formuleren. De resultaten van de evaluatieonder-
zoeken bleken namelijk zeer moeilijk met elkaar te vergelijken 
te zijn. Hoewel veelal een vergelijking werd gemaakt tussen 
bemiddeling en gerechtelijke procedures, is er weinig vergelijk-
baar onderzoek verricht naar de ervaringen van partijen die 
een gerechtelijke procedure doorliepen.  
Bovendien werd in het onderzoek gebruik gemaakt van 
verschillende populaties, varieerden het aantal respondenten 
en de gebruikte methode van bemiddeling zeer en werden 
bijvoorbeeld voor het meten van duurzaamheid van de 
afspraken verschillende maten gehanteerd. Uit het boven-
staande kan worden geconcludeerd dat de vergelijking met 
gerechtelijke procedures moet worden losgelaten.  
 
Scheidingsbemiddeling dient als procedure op zich te worden 
beoordeeld; wat zijn de kwaliteit van de bemiddelaar en van 
het proces, hoe ervaren partijen deze procedure, wat zijn de 
uitkomsten en hoe werken deze uit op lange termijn? Uit de 
besproken onderzoeken naar allesomvattende (derhalve niet 
alleen gericht op conflicten over scheiding en omgang) 
 
Van scheidingsbemiddelingen uit Duitsland, de Verenigde 
Staten en Australië en in Nederland kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken:  
 
Met betrekking tot de procedure bleek dat partijen in grote 
mate tevreden zijn over de bemiddeling. Vooral het feit dat in 
bemiddeling ruimte wordt geboden om zelf een mening naar 
voren te brengen, werd gewaardeerd en bovendien hechtten 
partijen aan het in stand kunnen houden van de relatie met de 
toekomstige ex-partner.  
De meeste bemiddelingen werden succesvol afgesloten.  
In Nederland bleken de resultaten van de bemiddelingen 
duurzaam te zijn. Uit de resultaten van buitenlandse onder-
zoeken konden echter geen eenduidige conclusies worden 
getrokken. De relatie tussen partijen met kinderen bleek beter 
te zijn wanneer ouders een bemiddeling hadden doorlopen dan 
wanneer zij een procedure hadden gevoerd. 
Anderzijds bleken positieve resultaten van bemiddeling van 
tijdelijke aard te zijn. Gezien de veranderingen die een 
'gescheiden' gezin veelal doormaakt, is dit geen verwonderlijke 
conclusie. Zoals gezegd, is het niet zinvol bemiddeling te 
(blijven) vergelijken met een gerechtelijke procedure. 
Bemiddeling blijkt op zichzelf een geschikte methode van 
geschilbeslechting voor echtscheidingen te zijn. 
Partijen waarderen de procedure en achten de uitkomsten 
tevens rechtvaardig.  
 
In de onderzoeken uit Australië en Duitsland is voornamelijk 
gekeken naar partijen in de bemiddeling. In deel B zijn deze 
partijen op drie verschillende niveaus geanalyseerd. Als groep 
(het eerste niveau) bleken paren die voor bemiddeling kiezen 
niet 'makkelijker' te zijn qua conflictgehalte dan partijen die een 
procedure doorlopen, hetgeen wel als kritiekpunt op bemid-
deling wordt aangevoerd.  
Uit buitenlands en het Evaluatieonderzoek bleek dat paren die 
voor bemiddeling kiezen wat jonger en hoger opgeleid waren 
dan paren die een procedure doorliepen.  
Op het (tweede) niveau van het echtpaar wordt als voordeel 
van bemiddeling genoemd dat bemiddeling een positief effect 
zou hebben op de onderlinge verhouding tussen partijen.  

Uit de onderzoeken bleek dit effect echter beperkt te zijn.  
Een andere belangrijke uitkomst was dat er -een relatie bestaat 
tussen het 'soort' echtpaar, waarmee wordt geduid op de 
onderlinge interactie van het paar en de kans op succes van 
de bemiddeling.  
Partijen nemen vanzelfsprekend het interactiepatroon uit hun 
huwelijk mee in de bemiddeling, en de bemiddelaar zal zijn 
interventies op het specifieke paar moeten aanpassen.  
Paren die zich konden richten op het probleem oplossen en 
hun emoties voor dat doel aan de kant konden zetten, hadden 
de grootste kans hun bemiddeling succesvol af te ronden.  
 
Een ander punt dat met betrekking tot het echtpaar is behan-
deld en dat veelvuldig aandacht kreeg in Amerikaanse litera-
tuur, is het thema machtsverschillen in de bemiddeling.  
Uit geen van de besproken onderzoeken is gebleken dat vrou-
wen in een minder gunstige positie verkeren dan mannen.  
In het Evaluatieonderzoek bleek dat vrouwen meer tevreden 
over de uitkomsten van de bemiddeling waren dan mannen.  
Uit literatuur en onderzoek bleek een andere factor dan sekse 
bepalend te zijn in de machtsverhouding tussen partijen, te 
weten initiatorstatus. Partijen die niet gelijktijdig tot echtschei-
ding besluiten, hetgeen het geval is in een meerderheid van 
alle zaken, doorlopen de psychologische fasen van een echt-
scheiding na elkaar. 
De emotionele fase waarin de verlatene verkeert evenals het 
nog niet in staat zijn de emoties te kanaliseren, brengen deze 
partij (veelal de man) in de positie van zwakke partij.  
Hoewel er inmiddels het nodige onderzoek naar initiatorstatus 
is verricht, bestaat nog geen duidelijkheid over de lange termijn 
gevolgen van deze status. Op het derde niveau is naar de 
partij als individu in de bemiddeling gekeken. Onderzoek naar 
het individu was voornamelijk gericht op gevoelens als 
boosheid en depressie.  
Uit het onderzoek bleek dat bemiddeling geen positief had op 
deze negatieve gevoelens.  
Tijd bleek een belangrijker factor te zijn. In de meeste onder-
zoeken is onderzocht of er een relatie bestond tussen speci-
fieke kenmerken van partijen, zoals inkomen en opleiding en 
het succes van de bemiddeling. Uit alle onderzoeken is geble-
ken dat niet dergelijke 'materiële' factoren het succes van be-
middeling bepalen, maar dat de interactie tussen partijen on-
derling, in samenhang met initiatorstatus, een betere indicatie 
voor slagen biedt.  
In het algemeen zullen de meeste paren geschikt zijn voor 
bemiddelingen waarin een probleemoplossende methode 
wordt gehanteerd en waarin tevens ruimte is voor emoties.  
 
Uit zowel het Evaluatieonderzoek als uit buitenlands onder-
zoek bleek dat partijen de bemiddelaar in hoge mate waar-
deerden. De meeste waardering ging uit naar de sfeer die de 
bemiddelaar wist te scheppen. Voor partijen was de professio-
nele achtergrond van de bemiddelaar niet het meest belang-
rijk, zijn houding en vertrouwen in hem of haar waren 
belangrijker.  
Zoals gezegd, is na de eerste evaluatieonderzoeken in het 
buitenland meer aandacht gekomen voor hetgeen zich 
concreet in de bemiddeling voordeed.  
De onderzoeken naar de interventies van de bemiddelaar zijn 
echter niet specifiek op het terrein van echtscheidingen verricht 
(derhalve spreek ik over mediation).  
Uit de onderzoeken is gebleken dat de mediator op veel 
verschillende manieren invloed op zowel het proces als de 
uitkomsten van de mediation uitoefent. Uit de onderzoeken 
bleek dat bepaalde interventies effect hadden op verschillende 
factoren, zoals bijvoorbeeld het succes van de mediation en de 
oorzaak van bepaalde onderliggende problemen.  
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In een onderzoek naar stijlen van omgangsbemiddelaars bleek 
dat het uitoefenen van druk in sommige gevallen effectief was. 
Ook uit ander onderzoek was al gebleken dat naarmate de 
problematiek heviger is, het uitoefenen van druk de kans op 
succes vergroot.  
Het begrip neutraliteit, dat als belangrijk kenmerk van de 
bemiddelaar wordt gezien, kan derhalve niet worden uitgelegd 
als puur begeleiden en faciliteren. De mediator kan en dient 
wet neutraal te zijn in die zin dat hij geen voorkeur heeft voor 
de voorstellen van één partij. Neutraliteit dient derhalve met 
name te worden geïnterpreteerd als onpartijdig.  
Bovendien dient de mediator zich bewust te zijn van zijn eigen 
normen en waarden en de wijze waarop deze zijn werkwijze in 
de bemiddeling sturen. Het is de vraag of de besproken onder-
zoeksresultaten over de interventies van de mediator, vanwege 
de zeer specifieke context waarin deze mediations 
plaatsvonden, generaliseerbaar zijn met betrekking tot schei-
dingsbemiddeling in Nederland. Voor de Nederlandse situatie 
is in ieder geval belangrijk dat de bemiddelaar klaarblijkelijk 
bewust en onbewust invloed uitoefent op zowel de uitkomsten 
als het proces, en is het de vraag op welke wijze deze invloed 
kan worden gecontroleerd.  
Voor de Nederlandse situatie is tevens de aanwijzing van 
belang dat, in combinatie met de onderzoeksresultaten met 
betrekking tot partijen, verschillende interventies geschikter zijn 
voor bepaalde paren dan voor anderen. Inzicht in de 
effectiviteit van verschillende interventies voor verschillende 
paren is voor de Nederlandse markt van belang om partijen 
juist dat maatwerk, dat in bemiddeling kan worden geboden, 
ook daadwerkelijk te bieden.  
Op die manier zijn niet alleen de gemaakte afspraken op de 
situatie van de unieke situatie van een bepaald echtpaar 
toegesneden, maar ook de procedure waardoor die afspraken 
tot stand komen, waardoor tevens de kans op het bereiken van 
overeenstemming en duurzaamheid van de afspraken voor de 
toekomst wordt vergroot.  
Hoewel de kinderen vaak worden aangevoerd als reden voor 
partijen om voor bemiddeling te kiezen, bleken zij zowel in de 
praktijk als in het onderzoek naar bemiddeling vrijwel onzicht-
baar. Uit het Evaluatieonderzoek bleek dat zowel ouders als 
bemiddelaars van mening waren dat de ouders verantwoorde-
lijk zijn voor het conflict en de te maken afspraken. Op deze 
wijze geformuleerd hebben beiden gelijk.  
Dit betekent echter niet dat kinderen buiten de gehele proce-
dure moeten worden gehouden. Dit is niet alleen irreëel, maar 
ook in strijd met het recht. Kinderen hebben immers op grond 
van zowel internationale als nationale wetgeving het recht zich 
uit te spreken over zaken die hen betreffen. uit fmecLerlanuN 
onderzoek uit de jaren 80 bleek dat kinderen (tussen de negen 
en twaalf jaar) dit kunnen en ook daadwerkelijk willen. Deze 
conclusie wordt ondersteund door onderzoek uit Groot-
Brittannië waaruit bleek dat kinderen tevens in staat zijn mee te 
praten over afspraken die hen betreffen, maar er als van-
zelfsprekend vanuit gaan dat zij niet de verantwoordelijkheid 
voor de uiteindelijke besluitvorming dragen. 
Bovenstaande is een eerste reden om kinderen bij bemid-
deling te betrekken. In de tweede plaats biedt het informele 
forum van bemiddeling ouders de kans hun kinderen te infor-
meren over wat gaat gebeuren en kan het betrekken van de 
kinderen bij het maken van afspraken goed begeleid 
plaatsvinden. 
In Nederland wordt in de praktijk al gewerkt met het paraplu-
gesprek en het zorgmodel, waarin de wijze waarop ouders 
optimaal aan de behoeften van hun kinderen tegemoet kunnen 
komen, centraal staan. Een derde reden om kinderen in 
bemiddeling te betrekken, is dat inmiddels uit onderzoek een 
duidelijk beeld is ontstaan over wat schadelijk is voor kinderen 

die een scheiding meemaken en wat daarbij beschermende 
factoren zijn.  
De belangrijkste schadelijke factor voor kinderen is (aanhou-
dend) conflict. Uit het besproken onderzoek is gebleken dat de 
meeste partijen erin slagen samen afspraken te maken en 
tevens dat op lange termijn (twaalf jaar) ouders die een bemid-
deling hebben doorlopen, een betere ouderrelatie (met betrek-
king tot verschillende aspecten) hebben dan ouders die heb-
ben geprocedeerd. Bemiddeling verkleint de kans op aanhou-
dend conflict.  
Tot slot is gebleken dat door de modellen die speciaal voor het 
betrekken van kinderen in bemiddeling zijn ontworpen, 
beoogde doelen werden bereikt. In Schotland en Australië 
worden, onder andere op basis van het IVRK, kinderen bij be-
middelingen betrokken. Uit deze projecten blijkt dat het praten 
met de kinderen een positief effect heeft op zowel de kinderen 
zelf, als op de relatie tussen ouders en kinderen.  
Ouders gaven aan dat er een last van de schouders van de 
kinderen was afgevallen, ouders èn kinderen gaven aan voor-
delen van het gesprek te ondervinden in hun communicatie Het 
bovenstaande betekent dat het betrekken van kinderen bij de 
bemiddeling in Nederland zo snel mogelijk en op grote schaal 
moet worden ingevuld.  
Op deze manier kunnen praktische vragen over bijvoorbeeld 
training van de bemiddelaars, het tijdstip dat het meest 
geschikt is, de voorwaarden van het gesprek (vertrouwelijk-
heid) en de wijze waarop de informatie aan de ouders kan 
worden teruggekoppeld, zo snel mogelijk worden beantwoord.  
 
Naar een nieuwe procedure  
Uit het besproken onderzoek kan de conclusie worden getrok-
ken dat een aantal voordelen dat aan bemiddeling wordt toe-
geschreven, in de praktijk blijkt te worden waargemaakt en wel 
in die mate dat scheidingsbemiddeling in Nederland verder kan 
en moet worden ontwikkeld.  
Hoewel er methodologisch verantwoord niet kan worden ge-
sproken van een meerwaarde, aangezien de vergelijking met 
een gerechtelijke procedure nauwelijks kan worden gemaakt, 
biedt een bemiddelingsprocedure in geval van een echtschei-
ding op zichzelf veel waarborgen. De volgende vraag is of de 
procedure van bemiddeling voldoende waarborgen biedt om 
als alternatief te kunnen dienen voor de gerechtelijke 
procedure.  
Deze vraag moet negatief worden beantwoord op basis van de 
huidige situatie in de Nederlandse praktijk. In de eerste plaats 
is de aandacht voor de positie van minderjarige kinderen zeer 
beneden de maat. In de tweede plaats is scheidingsbemidde-
ling, nog te zeer één middel voor alle echtscheidingen. 
Wanneer de bemiddelaar eventuele kinderen bij de bemidde-
ling betrekt, over verschillende interventies beschikt waarvan 
hij weet welke voor welk type paar geschikt zijn, en die weet  
toe te passen en daarbij aandacht heeft voor de machtsbalans 
tussen partijen (initiator-status), worden al meer waarborgen 
geboden voor de zwakke partij. Bovendien is meer duidelijk-
heid nodig over (en is derhalve onderzoek nodig) de wijze 
waarop de Nederlandse scheidingsbemiddelaar invloed op 
partijen en de uitkomsten uitoefent, zodat partijen kunnen wor-
den beschermd wanneer blijkt dat de neutraliteit van de bemid-
delaar in gevaar komt.  
 
In deel C is onderzocht op welke punten Nederlandse regel-
geving aanpassing behoeft, zodat voldoende waarborgen kun-
nen worden geboden. In hoofdstuk 9 is gekeken naar enkele 
interessante aspecten van regelgeving in de Verenigde Staten. 
Hoewel de vergelijking tussen Nederland en de Verenigde 
Staten in vele opzichten mank gaat (niet alleen juridisch maar 
ook maatschappelijk), is in de Verenigde Staten al sinds lange 
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tijd regelgeving van toepassing op scheidingsbemiddelaars en 
kan ter inspiratie worden bezien op welke wijze deze tot stand 
is gekomen en hoe deze in de praktijk werkt.  
 
Regelgeving voor de scheidingsbemiddelaar in de Verenigde 
Staten is echter niet uniform.  
Op twee punten was het wel mogelijk nationale regels te 
onderzoeken.  
In de eerste plaats met betrekking tot vertrouwelijkheid aan de 
hand van de Uniform Mediation Act (waarin een privilege is ge-
regeld) en in de tweede plaats met betrekking tot gedragsre-
gels aan de hand van de Model Standards for Family and 
Divorce Mediators.  
Om partijen een garantie van kwaliteit te bieden, wordt veelal 
met een systeem van certificering gewerkt.  
Er bestaat in de praktijk tevens consensus over de garantie 
van de kwaliteit van de bemiddelaar; deze wordt niet bepaald 
door een bepaalde vooropleiding, maar door een combinatie 
van kennis en vaardigheden.  
Deze kennis en vaardigheden zet de bemiddelaar in, zodat 
partijen tot informed consent kunnen komen. Er is in de 
literatuur hevig gediscussieerd over de stijl van de bemiddelaar 
en de mate waarin hij mag evalueren.  
Uit de Model Standards kan worden gedestilleerd dat de 
bemiddelaar primair dient te faciliteren en partijen het recht laat 
zelf te beslissen.  
De bemiddelaar mag partijen alleen informatie geven over het 
recht indien hij hiertoe is opgeleid. 
Andere belangrijke punten in regulering hebben betrekking op 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De bemiddelaar dient 
te zijn getraind in het omgaan met deze situaties. De steeds 
verder gaande regelgeving leidt volgens sommigen tot een te 
ver gaande vorm van institutionalisering, die doorslaat in 
juridisering. 
In de literatuur wordt gewaarschuwd voor - naar mening van 
sommigen - aantasting van het principe van bemiddeling door 
bijvoorbeeld het kunnen doen van een aanbeveling als partijen 
niet tot overeenstemming komen.  
Door het bestaan van zovele bemiddelingsprogramma's in 
rechtbanken bestaat het gevaar dat deze procedures meer en 
meer op juridische procedures gaan lijken.  
In Nederland is regelgeving voor scheidingsbemiddelaars op-
gesteld door de VFAS en het NMI. 
Het verdient op grond van de onderzoeksresultaten in ieder 
geval aanbeveling dat het NMI tevens regelgeving voor 
scheidingsbemiddeling opstelt. De regels voor de procedure 
van bemiddeling komen in grote mate overeen met die in de 
Verenigde Staten, maar zijn in het algemeen iets beperkter. De 
regeling van het NMI bevat regels voor het doorbreken van 
vertrouwelijkheid (in geval van geschil over de vaststellings-
overeenkomst), de regels van de VFAS noemen expliciet als 
doel informed consent en benadrukken het belang van 
juridische informatie. 
Het verschoningsrecht is op dit moment voor de bemiddelaar 
een stap te ver.  
Wanneer de beroepsgroep verder zal zijn ontwikkeld, op grond 
van de in hoofdstuk 10 beschreven punten, zal ook aan de 
scheidingsbemiddelaar een verschoningsrecht moeten worden 
toegekend. Kinderen ontbreken, in tegenstelling tot in de 
Verenigde Staten, volledig in regelgeving in Nederland. 
Deze lacune dient, niet alleen in regelgeving, maar ook in de 
praktijk, te worden opgevuld. Bovendien dient er regelgeving te 
komen voor speciale situaties, zoals bijvoorbeeld huiselijk ge-
weld, waarvoor in Nederland langzaam meer aandacht komt. 
Er wordt in regelgeving niet veel opgemerkt over de opleiding 
van de bemiddelaar. 
Er kan voor de Nederlandse situatie worden aangesloten bij de  

Amerikaanse conclusie dat vooropleiding niet het belangrijkst 
is. De kennis en vaardigheden van de bemiddelaar dienen 
echter van hoog niveau te zijn, zeker wanneer partijen na 
afspraken te hebben gemaakt in scheidingsbemiddeling een 
buitengerechtelijke scheidingsprocedure kunnen volgen.  
 
Het systeem voor certificering van de scheidingsbemiddelaar 
zou, na het bieden van een opleiding tot all-round scheidings-
bemiddelaar, vervolgens naar Canadees model kunnen wor-
den vormgegeven: partijen kunnen kiezen voor een schei-
dingsbemiddelaar die een bepaald specialisme heeft.  
De Nederlandse scheidingsbemiddelaar dient kennis te heb-
ben van alle aspecten die met een echtscheiding samenhan-
gen, waaronder ook fiscale (over aftrek van alimentatie).  
De hoeveelheid kennis die de bemiddelaar over al deze - niet 
direct juridische - punten dient te hebben, wordt begrensd door 
het weten waar problemen kannen optreden.  
Wanneer aan een echtscheiding immers ingewikkelde juri-
dische of fiscale gevolgen kleven, zullen partijen al snel 
individueel advies nodig hebben, die de bemiddelaar als 
neutrale partij niet kan geven. De bemiddelaar dient partijen 
wel over het voor hen relevante recht te informeren, en op 
grond hiervan kan hij tevens opties met partijen bespreken.  
Uit het onderzoek naar klachten over V(F)AS-bemiddelaars is 
tevens gebleken dat een respectvolle bejegening van partijen 
van groot belang is.  
Hoewel deze opmerking een open deur kan lijken, bleek uit het 
onderzoek dat partijen vooral over bejegening klagen.  
De scheidingsbemiddelaar dient zich ervan bewust te zijn dat 
partijen zich op een roerig moment in hun leven bevinden en 
wellicht met extra zorg moeten worden behandeld. Klachten 
over (scheidings-) bemiddelaars dienen te worden gepubli-
ceerd.  
 
Wanneer de bemiddelaar volgens de beschreven werkwijze op 
grond van aangepaste regelgeving werkzaam is, zal bemid-
deling als alternatief kunnen dienen voor een gerechtelijke pro-
cedure. Deze regelgeving biedt partijen en bemiddelaars meer 
houvast. 
In de Verenigde Staten is immers gebleken dat het lastig is het 
optreden van de bemiddelaar te beoordelen, omdat consensus 
over de te hanteren stijl, model en op basis van welke theorie, 
ontbreekt. Meer in het algemeen is theorievorming ook in 
Nederland nodig. 
Deze is onmisbaar voor het doen van onderzoek en om beleid 
te kunnen vormgeven.  
 
Tot slot is met betrekking tot institutionalisering opgemerkt dat 
ook in Nederland door de invoering van forensische rnediation 
juridisering het bemiddelingsproces insluipt.  
Deze ontwikkeling is als ongewenst bestempeld omdat in de 
Verenigde Staten de juridisering niet meer te stuiten lijkt en 
deze (en de ongewenste gevolgen hiervan) in Nederland nog 
een halt kan worden toegeroepen. 
Bovendien wordt door forensische mediation mijns inziens een 
onaanvaardbare inbreuk op de vertrouwelijkheid van het 
proces gemaakt. Vóór invoering van, in ieder geval andere of 
althans aangepaste, vormen van mediation lijkt wel de op basis 
van de onderzoeksresultaten getrokken conclusie dat 
differentiatie in het bemiddelingsaanbod noodzakelijk is. 
Deze differentiatie dient tevens in regelgeving te worden op- 
genomen. In de tweede plaats is met betrekking tot institutio-
nalisering en op grond van de wenselijkheid van differentiatie 
geconcludeerd, dat het niet wenselijk is bemiddeling verplicht 
voorafgaand aan de scheiding in te voeren.  
De overheid heeft echter wel op grond van onder andere de 
Aanbeveling van de Raad van Ministers de plicht het gebruik 
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van bemiddeling te stimuleren, onder andere door informatie-
voorziening en financiering en voor ouders sterk te norrneren.  
 
Als laatste punt in het kader van institutionalisering kan worden 
aanbevolen dat, aangezien court-annexed bemiddeling in Ne-
derland inmiddels op grote schaal wordt gebruikt, een wette-
lijke regeling voor de mogelijkheid van doorverwijzing door de 
rechter naar bemiddeling wordt opgenomen.  
Overigens blijkt de voorgestelde regulering van bemiddeling in 
overeenstemming te zijn met de Europese Aanbeveling, 
evenals met de praktijk en regelgeving in andere Europese 
landen.  
 
Scheiden in de toekomst  
Op grond van de in deel C beschreven wenselijke vormgeving 
van scheidingsbemiddeling, kan worden geconcludeerd dat het 
niet langer noodzakelijk is inschakeling van de rechter te eisen 
voor partijen, die overeenstemming over alle gevolgen van de 
scheiding hebben bereikt.  
 
Partijen dienen zelf een bemiddelaar te kunnen kiezen, maar 
voor het doorlopen van de buitengerechtelijke scheiding wordt 
extra vereist dat de scheidingsbemiddelaar tevens 
(familierecht-)advocaat is. Hij dient partijen immers goed te 
kunnen informeren over de gevolgen van hun scheiding.  
Deze eis kan worden verlaten als de opleiding van de bemid-
delaar zal zijn aangepast, op grond van de punten zoals be-
schreven in deel C, zodat in de toekomst partijen zelf kunnen 
bepalen welke scheidingsbemiddelaar zij willen inschakelen.  
Partijen zijn volledig vrij afspraken te treffen die henzelf betref-
fen, maar zijn in mindere mate vrij niet betrekking tot de af-
spraken die hun kinderen betreffen.  
 
Wanneer met betrekking tot deze afspraken de mening van de 
minderjarige afwijkt van de mening van zijn ouders, kan de 
buitengerechtelijke scheiding toch plaatsvinden. 
Deze kan echter niet in alle gevallen plaatsvinden, namelijk 
niet in het geval dat de ouders geen regeling treffen waardoor 
contact met beide ouders wordt gewaarborgd en/of waarin een 
regeling over de kosten van verzorging en opvoeding is 
opgenomen.  
In deze gevallen dient de bemiddelaar namelijk bericht te zen-
den aan de A.BS, die op zijn beurt bericht zendt aan de RvdK 
en/of het LBIO, die zullen toetsen of inschakeling van de 
rechter - die de afspraken kan beoordelen - alsnog noodzake-
lijk moet worden geacht   'Analoog aan deze regeling waarmee 
wordt beoogd minderjarigen te beschermen, zouden ook alle 
ouders die hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden 
(en niet daarvoor waren gehuwd), aan bemiddeling dienen deel 
te nemen.  
 
Wanneer partijen wel een regeling over kinderalimentatie en 
contact met beide ouders hebben getroffen, kunnen zij op hun 
beider verzoek (of eenzijdig met instemming van de ander) 
mijns inziens op grond van duurzame ontwrichting de admini-
stratieve procedure volgen.  
 
Wanneer partijen overeenstemming hebben over de scheiding, 
is het echter niet absoluut noodzakelijk dat deze grond wordt 
gesteld; in de praktijk bestaat immers al een recht op scheiding 
en partijen kunnen al met onderlinge overeenstemming 
scheiden, zonder dat de duurzame ontwrichting wordt getoetst.  
 
De bemiddelaar, die overigens verantwoordelijk is voor het tot-
standkomingsproces van het convenant en niet voor de inhoud 
daarvan, zendt het convenant aan de ABS, die het opneemt in 

de akte tot scheiding en waaraan executoriale kracht wordt 
verleend.  
Zoals gezegd, biedt de bovenbeschreven procedure voldoen-
de waarborgen voor zwakke partijen. 
Een vergelijking met de flitsscheiding leert, dat  deze mogelijk-
heid dient te worden opgeheven, aangezien deze onvoldoende 
garantie tot bescherming van de zwakke partij biedt.  
De wetgever zal zich geen zorgen hoeven te maken over strijd 
met Europese regels; ook in andere Europese landen bestaat 
de administratieve scheiding, evenals het recht op scheiding, al 
geruime tijd.  
 
De voorwaarden waaraan de bemiddelingsprocedure dient te 
voldoen om met voldoende en goede waarborgen te zijn 
omgeven, zijn in deel C omschreven.  
Door deze procedure is het voor partijen, die hun verantwoor-
delijkheid nemen en er in slagen om in onderling overleg 
samen afspraken te maken over de gevolgen van de 
scheiding, niet langer terecht te eisen dat de rechter wordt 
ingeschakeld. Zij kunnen scheiden: echter zonder rechter. 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vernieuwde site 
Stichting Dwaze Vaders 

 
De Stichting ondergaat niet alleen op bestuurlijk gebied 
veranderingen, ook de site wordt momenteel geheel 
aangepast en vernieuwd. 
 
André Cox is samen met zijn dochters druk in de weer geweest 
om de site van de Stichting een metamorfose te laten onder-
gaan. 
Mogelijk is de site bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief 
nog niet compleet, maar hij is het bekijken meer dan waard. 
Nieuwe onderwerpen en nieuwe pagina’s met nieuwe 
mogelijkheden om u allen nog beter van dienst te kunnen zijn. 
 
Wij hopen dat u er veel nuttige informatie vandaan kunt halen 
en wellicht uw steun en klankbord kunt vinden in het 
gastenboek en het nieuwe forum. 
 
Gaat u er eens kijken? 
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Voorstel van wet Luchtenveld van VVD 
 
Voorstel van wet van het lid Luchtenveld VVD tot wijziging van 
enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
(invoering van een omgangsnorm, van de handhaving van het 
omgangsrecht van beide ouders en van de mogelijkheid van 
echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst) 
 
ARTIKEL I 
 
Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. Aan de tekst van artikel 149 wordt een nieuwe tekst   
     geplaatst achter letter c.: 
 
c. door inschrijving door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van een door beide echtgenoten en een of meer notarissen, 
advocaten of scheidingsbemiddelaars die tevens jurist zijn 
ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat en op 
welk tijdstip de echtgenoten omtrent de beëindiging van het 
huwelijk een overeenkomst hebben gesloten; 
 
De huidige tekst onder c. wordt geplaatst onder letter d., de 
huidige tekst onder letter d. wordt geplaatst onder letter e. en 
de huidige tekst onder letter e. wordt geplaatst onder letter f.  
 
B. De tekst van artikel 150 wordt geheel vervangen door de  
     volgende tekst: 
 
De in artikel 149 onder c. bedoelde overeenkomst betreft ten 
minste de verklaring van beide echtgenoten dat hun huwelijk 
duurzaam ontwricht is en dat zij het willen beëindigen. Voorts 
betreft de overeenkomst, op straffe van nietigheid:  

a. een ouderschapsplan dat ten minste afspraken omvat 
met betrekking tot:  

 
           de wijze van uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk  
           gezag over de tot het gezin behorende kinderen; 
 
           de gewone verblijfplaats van de tot het gezin behorende  
           kinderen als bedoeld in artikel 377a., tweede lid; 
 
           de wijze waarop de ouders elkaar informatie             
           verschaffen en raadplegen bij gewichtige  
           aangelegenheden ten aanzien van de tot het gezin  
           behorende kinderen; 
 

de kosten van verzorging en opvoeding van de tot het 
gezin behorende kinderen;   
 

b. een regeling ten aanzien van de uitkering tot 
levensonderhoud ten behoeve van de echtgenoot die 
niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud 
heeft, noch zich deze in redelijkheid kan verwerven; 

c. wie van de echtgenoten huurder van de woonruimte die 
hun tot hoofdverblijf dient, zal zijn of wie van de 
echtgenoten gedurende een bij de overeenkomst te 
bepalen termijn het gebruik zal hebben van de woning 
en de inboedel die een van hen of hun beiden 
toebehoren dan wel ten gebruike toekomen; 

d. een regeling ten aanzien van de verdeling van enige 
gemeenschap waarin de partners zijn gehuwd dan wel 
de verrekening die bij huwelijkse voorwaarden is 
overeengekomen; 

e. de verevening of verrekening van pensioenrechten. 

 
C 
 
Aan de tekst van artikel 151 wordt een nieuw eerste lid 
toegevoegd. De huidige tekst wordt verplaatst naar een toe te 
voegen tweede lid: 
 

1. Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel 
en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op 
verzoek van één der echtgenoten of op hun 
gemeenschappelijk verzoek. 

2. Echtscheiding wordt op verzoek van één der 
echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk 
duurzaam ontwricht is. 

3. Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek als 
bedoeld in lid 1 is slechts mogelijk indien partijen een 
schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 150 
bij het verzoekschrift hebben overlegd. 

 
D 
 
Toevoeging van een nieuw artikel 377a. met het gevolg dat het 
oude artikel 377a. vernummerd wordt naar 377b. en zo verder: 
 

1. Een kind over wie ouders gezamenlijk het gezag 
uitoefenen heeft recht op een naar tijdsevenredigheid 
gelijke omgang met elk van beide ouders. 

2. Een kind als bedoeld in het eerste lid heeft zijn 
gewone verblijfplaats voor de helft van de tijd bij de 
ene ouder en voor de helft van de tijd bij de andere 
ouder, waarbij een kind ten hoogste zeven 
aaneengesloten dagen  zijn gewone verblijfplaats bij 
een ouder heeft. 

3. Ouders als bedoeld in het eerste lid kunnen van het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel afwijkende 
afspraken maken in een overeenkomst als bedoeld in 
artikel 149 onder c. of in het kader van een procedure 
als bedoeld in artikel 151.  

4. In alle gevallen waarin een ouder de gemaakte of 
door de rechter vastgestelde omgangsregeling 
schendt, kan de andere ouder het geschil aan de 
rechtbank voorleggen op grond van het bepaalde in 
artikel 253a. De rechtbank gelast vervolgens binnen 
zeven dagen nadat het geschil haar is voorgelegd een 
comparitie waartoe beide ouders worden opgeroepen 
teneinde een vergelijk te beproeven. Slaagt zij hierin 
niet, dan legt de rechtbank de weigerachtige ouder 
een maatregel op die haar in het specifieke geval als 
het meest geëigend voorkomt. 

 
 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
ALGEMEEN 
 
1. Inleiding 
 
De primaire doelstelling van het onderhavige wetsvoorstel is 
om de verantwoordelijkheid voor de echtscheiding en de 
omgang met de kinderen bij de echtgenoten te laten.  
Dit vergt een mentaliteitsverandering. Het motto is: als je 
samen kunt trouwen en kinderen verwekken, kun je ook samen 
scheiden. Het gaat in de kern derhalve om een zekere 
dejuridisering van de echtscheiding. Uiteraard blijft in 
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klemmende gevallen de gang naar de rechter mogelijk maar 
uitsluitend als ultimum remedium. 
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Voorts dient het recht aan te sluiten bij de maatschappelijke 
realiteit. Deze is dat het overgrote deel van de echtscheidingen 
door de echtgenoten zelf kan worden geregeld, al dan niet met 
behulp van een bemiddelaar. Dit is ook de wens van vele 
echtgenoten. Dezen nemen thans in toenemende mate hun 
toevlucht tot de gekunstelde omweg van de zogenaamde 
flitsscheiding, teneinde een procedure via de rechtbank 
overbodig te maken (zie ook het artikel van mr. L.J.H. Gijbels 
in het septembernummer 2003 van EB, Tijdschrift voor 
scheidingsrecht). 
Tevens moeten ouders zelf primair verantwoordelijk blijven 
voor de opvoeding en verzorging van en het opstellen van een 
omgangsregeling met hun kinderen. Voor zover afspraken 
daarover door een van de ouders niet worden nageleefd, 
voorziet dit wetsvoorstel in een voorstel tot verbetering van de 
nakoming.     
 
2. Aangaan en ontbinden van relaties 
 
Bij het aangaan van een relatie tussen personen is de 
overheidsbemoeienis zeer beperkt. Zowel het huwelijk als het 
geregistreerde partnerschap worden ingeschreven in de 
burgerlijke stand. Dit zijn louter formele handelingen, zonder 
dat er een inhoudelijke toets plaatsvindt. 
Ook bij het ontbinden van een relatie is de 
overheidsbemoeienis beperkt. Er is wel een uitzondering. De 
overheidsbemoeienis is nadrukkelijk aanwezig als een huwelijk 
wordt ontbonden. Dit geldt ook voor beëindiging van een 
geregistreerd partnerschap zonder gemeenschappelijk 
verzoek. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat de overheid 
de zwakkere partij dient te beschermen. 
Als een huwelijk wordt ontbonden, start een zogenaamde 
echtscheidingsprocedure.  
Het ontbinden van een huwelijk geschiedt bij rechterlijke 
beschikking, die wordt ingeschreven in de burgerlijke stand. Bij 
de procedure voor de rechter is procesvertegenwoordiging 
door een advocaat verplicht. Dat betekent een tamelijk 
bureaucratisch proces en tevens (gedwongen) hoge kosten 
voor betrokkenen. Bij een gemeenschappelijk verzoek tot 
echtscheiding waarbij geen verschil van mening aan de rechter 
wordt voorgelegd heeft de rechter geen enkele mogelijkheid 
van toetsing of oordeelsvorming.  
De enige wettelijke reden voor de rechter om een 
scheidingsverzoek niet te honoreren is het ontbreken van 
“duurzame ontwrichting van het huwelijk”. 
Indien partijen stellen dat hiervan sprake is, is de rol van de 
rechter al uitgespeeld, immers artikel 154 lid 1 geeft aan dat de 
rechter zich moet conformeren aan het door partijen gestelde.   
Een geregistreerd partnerschap kan in beginsel door de 
partners zelf worden beëindigd, zonder rechterlijke toets. Wel 
vindt een juridische toetsing plaats door een advocaat of een 
notaris. 
Een samenlevingscontract wordt tussen partijen onderling, of 
via de notaris, ontbonden. Hier blijft overheidsbemoeienis dus 
geheel achterwege. 
 
Deze feiten geven aanleiding om te komen tot een 
herbezinning van de rol en de taak van de overheid bij het 
ontbinden van relaties.  
De vraag is derhalve: moet het ontbinden van een relatie aan 
de betrokken personen zelf worden overgelaten of bestaat er 
reden voor de overheid om regels te stellen? En als die rol er 
is, waaruit bestaat die dan? Moet er een principieel verschil zijn 
tussen het aangaan en het ontbinden van een relatie? Indien 
er kinderen in het geding zijn, dient de overheid in ieder geval 
de taak te hebben het belang van het kind te waarborgen.  

Een ander belangrijk punt vormt mitsdien de onwenselijke 
situatie die in echtscheidingsprocedures thans te vaak ontstaat 
met betrekking tot de omgang door beide ouders met de 
kinderen. Kinderen worden met grote regelmaat de speelbal 
van de ouders die over hun rug partneremoties op elkaar 
botvieren. De rechter neemt zijn toevlucht tot 
deskundigenrapporten die worden opgesteld door de Raad 
voor de Kinderbescherming. Maar hij zou de ouders moeten 
confronteren met de verantwoordelijkheid die zij op zich 
hebben genomen toen zij besloten kinderen te krijgen; deze 
verantwoordelijkheid eindigt niet daar waar de (huwelijkse) 
relatie strandt. Zaken die tijdens het huwelijk geen probleem 
vormden zouden dat ook niet moeten worden door het 
verbreken daarvan. Veel ouders begrijpen of zijn ervan te 
overtuigen dat hun ouderrol een andere is dan hun ex-
partnerrol. 

 
3. Overwegingen 
 
Invoering van het onderhavige wetsvoorstel levert de volgende 
voordelen op. 
 
Echtscheidingen worden in beginsel  door de echtgenoten zelf 
afgewikkeld; zij nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen 
(relationele) problemen. Dit leidt tot het afnemen van 
“vechtscheidingen”: echtscheidingen die escaleren omdat de 
echtgenoten tegenover elkaar worden gepositioneerd. Ingeval 
er kinderen zijn is een dergelijke positionering (vechthouding) 
ook volkomen onverantwoord. Een huwelijk kan worden 
opgebroken, ouderschap blijft altijd. 
 
De kwaliteit van de door de echtgenoten zelf gemaakte 
afspraken is voorts -blijvend- veel groter, juist omdat deze 
afspraken door hen zelf zijn gemaakt. Het proces dat tot het 
maken van deze afspraken leidt, is immers een proces van 
bewustzijnsvergroting. 
 
Een bijkomend -groot- voordeel is dat de rechterlijke macht niet 
meer wordt belast met zaken waarin zij vrijwel geen 
toegevoegde waarde biedt. Dit leidt tot verlichting van de 
werkdruk en kostenbesparingen. Dit wetsvoorstel kan derhalve 
een niet onbelangrijke financiële bijdrage leveren aan de 
vergroting van capaciteit die ingezet kan worden op het terrein 
van de veiligheidshandhaving. 
 
Het wetsvoorstel sluit naadloos aan bij de reeds bestaande 
maatschappelijke realiteit van het scheiden zonder rechter. Via 
de route van de flitsscheiding is de administratieve beëindiging 
van het huwelijk immers reeds een door velen gewenst feit (zie 
ook het Editorial van prof. dr. K. Boele-Woelki in het 
juninummer 2003 van het Tijdschrift voor familie- en 
Jeugdrecht). 
 
Indien een echtscheiding in beginsel als een niet-juridisch 
maar relationeel fenomeen wordt beschouwd, zijn in de meeste 
gevallen ook besparingen mogelijk op de gefinancierde 
rechtshulp. Wel zou kunnen worden voorzien in een bijdrage in 
de kosten van scheidings- en omgangsbemiddeling via  een 
erkende mediator, bijvoorbeeld door betaling van bijvoorbeeld 
12 bemiddelingsuren aan degenen die thans in aanmerking 
zouden komen voor gefinancierde rechtshulp.  
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4. Mediation 
 
Zeker de laatste jaren is er in de praktijk in toenemende mate 
ervaring opgedaan met vormen van mediation voor het 
oplossen van conflicten. Ook nu zijn er tal van succesvolle 
experimenten op het gebied van mediation bij echtscheidingen, 
waardoor de verplichte gang naar de rechter eigenlijk niet meer 
nodig is. De huidige rechtspraktijk laat overigens zien dat 
indien de advocaten van de twee conflicterende partijen het 
eens zijn, de rechter geen toets kan of mag doen. De rechter 
wordt in deze gevallen dus eigenlijk onterecht belast.  
Ook in gevallen waarbij kinderen en de omgang door de 
ouders met hen in het geding zijn blijkt mediation als vorm van 
conflictoplossing zeer succesvol te zijn. Wel moet uiteraard 
een toegang tot de rechter mogelijk blijven. Dit wordt overigens 
ook voorgeschreven in onze Grondwet (artikel 17) en via 
internationale verdragen. Verwezen wordt in dit kader naar het 
onderzoek van Mr. B.E. S.-L. Chin-A-Fat: Scheiden: (ter)echter 
zonder rechter. Een onderzoek naar de meerwaarde van 
scheidingsbemiddeling. 
 
Inmiddels heeft een behoorlijk aantal reeds zeer goed 
gekwalificeerde bemiddelaars met een juridisch-academische 
achtergrond op VFAS of VMN-niveau de (top)cursus 
Forensische Mediation gevolgd en is de belangstelling voor de 
desbetreffende opleiding groot. Deze opleiding is ook 
toegankelijk voor anderen dan advocaten of notarissen die 
beschikken over een vergelijkbare juridische achtergrond. Te 
denken valt aan (gewezen) rechters of wetenschappers. Naar 
verwachting zijn er op korte termijn dan ook voldoende 
bemiddelaars van het gewenste niveau beschikbaar. 
 
5. Nieuwe regeling 
 
De nieuw voorgestelde regeling is eenvoudig en transparant. 
Daarnaast is het uitgangspunt een vorm van drang, en niet 
dwang. Om de nieuwe regeling succesvol te laten zijn dienen 
er voldoende bemiddelaars (mediators) beschikbaar te zijn. 
Gekozen is voor het invoegen in Boek 1 Burgerlijk Wetboek 
van een regeling die in hoofdlijnen overeenkomt met de 
huidige artikelen 1:80c en 80d BW.  
De laatstgenoemde regeling blijkt in de praktijk goed te 
werken. 
 
6. Omgangsregelingen 
 
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opstellen van 
een deugdelijke omgangsregeling voor hun kinderen. Daarom 
is het noodzakelijk om een omgangsnorm in de wet op te 
nemen. Het moet echtgenoten duidelijk zijn dat de scheiding in 
beginsel geen verandering aanbrengt waar het betreft hun 
ouderschap. De norm dient dan ook duidelijk te maken dat de 
wetgever geen onderscheid maakt tussen de ouders.Wettelijk 
vastgelegde normen zijn voorts onontbeerlijk waar het 
bemiddeling betreft: bemiddeling vindt immers plaats in de 
schaduw van de normen die wettelijk zijn vastgelegd. 
Tevens speelt reeds jarenlang het probleem van de naleving 
van gezagsvoorzieningen/omgangsregelingen die door de 
rechter zijn opgelegd. In de praktijk komt soms niets terecht 
van naleving.  
 
 
 

7. Naleving 
 
Ten aanzien van de naleving van omgangsregelingen zijn er 
vier situaties te onderscheiden: 
1. de betrokkenen maken zelf een regeling en voeren deze 

ook uit; 
2. de betrokkenen voeren de door de rechter opgelegde 

regeling uit; 
3. de man voert de al dan niet door de rechter opgelegde 

regeling (deels) niet uit; gevolg is dat er vrijwel meteen 
sancties door de overheid worden opgelegd; 

4. de vrouw voert de al dan niet door de rechter opgelegde 
regeling (deels) niet uit; sancties door de overheid blijven 
meestal achterwege;  

 
Zo komt het te vaak voor dat een niet-verzorgende ouder (heel 
vaak de man) het kind jarenlang niet ziet. 
Waar het gaat om het vaststellen van een omgangsregeling, 
dient het initiatief en de verantwoordelijkheid in principe bij de 
betrokkenen zelf te liggen. Slechts indien bemiddeling geen 
uitweg meer biedt, behoort een beroep op 
overheidsbemoeienis worden gedaan. Als de overheid (de 
rechter) een omgangsregeling vaststelt, dient deze wel 
adequaat te worden nageleefd. Indien dat niet het geval is, 
moet de overheid toezien op naleving en de middelen daartoe 
ter beschikking stellen Het past in het beter naleven van 
normen en waarden dat niet vrijblijvend met rechterlijke 
uitspraken wordt omgegaan. 
 
Daarnaast moet een korte, maar efficiënte rechtsgang mogelijk 
blijven voor omgangsgeschillen tussen ouders die na de 
scheiding gezamenlijk het gezag over hun kinderen hebben 
(i.e. de overgrote meerderheid van deze ouders).  
 
Tot slot kan nog worden overwogen om een drempel in te 
bouwen waar het betreft de toegang tot de rechter. Het ligt 
voor de hand om hier te kiezen voor een verhoogd griffierecht 
(drang en geen dwang). Een dergelijke maatregel valt echter 
buiten het bereik van dit wetsvoorstel. 
 
8. Slot 
 
Het onderhavige wetsvoorstel is zeer overzichtelijk, kan snel 
worden ingevoerd op eenvoudige wijze en sluit goed aan bij de 
huidige systematiek. Indien ingevoerd leidt het er toe dat 
echtgenoten het einde van hun huwelijk gaan associëren met 
eigen verantwoordelijkheid en met bemiddeling in plaats van 
met conflict en rechtbank. Dit effect is vergelijkbaar met het 
effect dat is opgetreden na de invoering van het gezamenlijk 
gezag.  
Dat het gezamenlijk gezag na scheiding voortduurt aanvaardt 
vrijwel iedereen nu als volkomen vanzelfsprekend: het is 
immers de wettelijke norm. 
 
ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 
 
A.  toelichting op artikel 149 
 
Zoals reeds blijkt uit het voorgaande is gekozen voor het 
introduceren van de mogelijkheid van beëindiging van het 
huwelijk in onderling overleg naar analogie van de regeling die 
thans waar het betreft het geregistreerd partnerschap is 
opgenomen in artikel 80c. Boek 1 Burgerlijk Wetboek.  
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thans waar het betreft het geregistreerd partnerschap is 
opgenomen in artikel 80c. Boek 1 Burgerlijk Wetboek.  
 
Het bestaande systeem van het uitspreken van de 
echtscheiding door de rechter wordt geheel in tact gelaten 
maar -waar het betreft de volgorde der artikelen- voorafgegaan 
door de mogelijkheid van beëindiging door de echtgenoten. De 
wetgever maakt daarmee duidelijk –echter zonder dwang uit te 
oefenen- dat beëindiging door de echtgenoten zelf de norm is 
en ontbinding door de rechter middels het uitspreken van de 
echtscheiding de uitzondering.  
 
Via de indirecte en gekunstelde omweg van de zogenaamde 
flitsscheiding is de beëindiging van het huwelijk  reeds enkele 
jaren in de praktijk beproefd en er zijn daarbij geen wezenlijke 
problemen naar voren gekomen. Kleine obstakels die zich 
voordeden op de weg van de flitsscheiding worden 
automatisch opgeheven door de positionering van het artikel in 
Titel 9 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Deze positionering leidt 
er immers toe dat alle artikelen van deze titel ook op de 
beëindiging van het huwelijk van toepassing zijn. 
 
In vergelijking met artikel 80c. Boek 1 Burgerlijk Wetboek is de 
scheidingsbemiddelaar die tevens jurist is, toegevoegd als een 
van de professionals die de overeenkomst mede-
ondertekenen. Beoogd zijn hier gewezen advocaten, gewezen 
notarissen, kandidaat-notarissen en (gewezen) rechters en 
wetenschappers. Het verdient waarschijnlijk aanbeveling om te 
komen tot een register van professionals die bevoegd zijn tot 
mede-ondertekening.  
Immers, bij voorbaat staat evenmin vast dat elke advocaat of 
notaris in staat is de desbetreffende overeenkomst op zijn 
juridische merites te toetsen. 
 
B.  toelichting op artikel 150 
 
Dit artikel is de tegenhanger van artikel 80d. Boek 1 Burgerlijk 
Wetboek maar vult dit aan en wijkt er van af op enkele meer 
ondergeschikte punten. 
 
De aanvullingen betreffen: 
 

• de verplichting voor de echtgenoten om de 
onderwerpen die in dit artikel onder a. tot en met e. 
worden opgesomd uit te werken in de overeenkomst, 
op straffe van nietigheid; 

• de toevoeging van het ouderschapsplan als (verplicht) 
onderdeel van de overeenkomst. 

 
Deze aanvullingen zijn opgenomen omdat er naar de mening 
van de indiener geen reden is voor vrijblijvendheid op dit 
terrein. Met name de vormgeving van het ouderschap in een 
ouderschapsplan vergt een adequate uitwerking. Hiervoor zij 
verwezen naar het voorgaande in deze toelichting.  
 
De overeenkomst levert geen executoriale titel op. 
In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat het afdwingen 
via de geëigende rechtsmiddelen ook in het geheel niet past bij 
het samen de verantwoordelijkheid nemen voor de beëindiging 
van het huwelijk door de echtgenoten. In de meeste 
convenanten die door bemiddeling tot stand komen wordt dan 
ook een regeling opgenomen die er toe strekt dat de 
echtgenoten ingeval van toekomstige geschillen zich opnieuw 
wenden tot de bemiddelaar teneinde tot een oplossing te 
komen. Ingeval de echtgenoten toch een executoriale titel 

wensen, kan deze eenvoudig worden verkregen door de 
overeenkomst op te laten maken in de vorm van een notariële 
akte. Veelal zal notariële tussenkomst toch reeds aan de orde 
zijn in verband met de verdeling van de echtelijke woning en/of 
het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening. Ook zou in 
uitzonderlijke gevallen de rechter kunnen worden gevraagd om 
een verklaring voor recht af te geven. 
 
C.  toelichting op artikel 151 
 
Gekozen is voor de samenvoeging van de tekst van artikel 150 
(oud) Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de tekst van artikel 151 
(oud) Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Materiële wijzigingen worden 
niet beoogd. 
 
D.  toelichting op artikel 377a. 
 
De achtergronden van dit voorgestelde artikel en de uit hoofde 
daarvan gemaakte keuzen zijn in het voorgaande al uitvoerig 
aan de orde geweest. Hier zij herhaald dat het artikel beoogt 
een duidelijke norm te geven en overigens de keuzevrijheid 
van de ouders voorop stelt. 
 
Met betrekking tot de geschillenregeling die is opgenomen in 
het vierde lid van het artikel wordt opgemerkt dat hiermee een 
laagdrempelige rechtsingang wordt gecreëerd waar het betreft 
conflicten over omgangsregelingen. De gedachte is dat een 
ouder of beide ouders het desbetreffende geschil zelf 
kan/kunnen voorleggen aan de rechtbank, zonder tussenkomst 
van een procureur. Hiertoe dienen de rechtbanken gezamenlijk 
een voor iedere rechtbank gelijkluidend en zeer eenvoudig 
toepasbaar protocol op te stellen. 
Vervolgens vindt binnen 7 dagen een comparitie plaats waarin 
onder leiding van de rechter wordt gezocht naar een oplossing 
voor het geschil. Ingeval geen oplossing wordt gevonden, legt 
de rechter de maatregel op die hem als zijnde het meest 
geëigend voorkomt. De rechter heeft daartoe een zeker 
arsenaal aan rechtsmiddelen beschikbaar.  
Uiteraard staat ook in het geval van een conflict over de 
omgangsregeling de ouderlijke verantwoordelijkheid voorop en 
dienen zij –ingeval zij in onderling overleg geen oplossing 
vinden- zich eerst te wenden tot een bemiddelaar. Het 
laagdrempelige karakter ten spijt is rechterlijke tussenkomst 
ook in deze conflicten de uitzondering die de regel bevestigt.  
De rechter zal de kosten verbonden aan zijn tussenkomst in 
beginsel dan ook dienen te laten voldoen door de ouder die de 
omgangsafspraken schendt, danwel zich niet constructief heeft 
opgesteld bij de bemiddeling of de comparitie.  
 
Het onderhavige artikel is uit de aard der zaak alleen van 
toepassing ingeval ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. 
Verwacht mag worden dat door toekomstige wetswijziging het 
leeuwendeel van de omgangsconflicten tussen geregistreerde 
partners en tussen samenwoners onder de werking van dit 
artikel wordt gebracht, aangezien ook zij alsdan van 
rechtswege gezamenlijk het gezag zullen uitoefenen over hun 
kinderen tijdens de relatie en na de beëindiging daarvan. 
Uiteraard ziet het artikel nu reeds op die geregistreerde 
partners en samenwoners die er zelf voor hebben gekozen om 
gezamenlijk het gezag over hun kinderen uit te oefenen tijdens 
hun relatie en na de beëindiging daarvan. Overigens heeft het 
merendeel van de geregistreerde partners geen kinderen.  
 
Luchtenveld, VVD 
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Voorstel Kalsbeek PvdA 
 
DEN HAAG - Ouders die willen scheiden, mogen dat pas doen 
als zij samen een plan hebben gemaakt waarin de zorg en 
omgang met de kinderen vastgelegd is. Nadat de rechter 
akkoord is gegaan met dit wettelijk verplichte ouderschapsplan 
kan hij de scheiding uitspreken. 
 
 
Dat is een van de voorstellen uit de notitie Ouder blijf je, die 
Tweede-Kamerlid Kalsbeek maandag heeft gepresenteerd 
namens de PvdA-fractie. Uitgangspunt is dat de PvdA de 
scheiding tussen partners en de omgang met kinderen 
'verregaand wil dejuridiseren'. Op dit moment vervult slechts 3 
procent van de gescheiden ouders een co-ouderschap. 
Wel moet bij partners met kinderen het belang van het kind 
voorop staan, want ook na een scheiding gaat het ouderschap 
door. Volgens de PvdA zal het veel ouders lukken een 
ouderschapsplan op te stellen. Mochten ze er toch niet in 
slagen, dan kunnen zij daarbij begeleiding, bemiddeling of een 
vorm van hulpverlening krijgen. Eventueel gebeurt dat op 
verzoek van de rechter. 
 
Om een goede hulpverlening op gang te krijgen is het volgens 
Kalsbeek nodig dat in gemeenten goed toegankelijke centra 
komen waar mensen informatie en hulp bij scheiding en 
omgang kunnen krijgen. Hulp moet ook mogelijk blijven als het 
ouderschapsplan is opgesteld. Als het mis gaat met het kind, 
kan de jeugdzorg snel in actie komen. Betaling van een en 
ander is naar draagkracht. 
De PvdA denkt dat adequate hulpverlening ertoe leidt dat er 
minder langdurige en dure juridische procedures volgen. 
Kalsbeek wil ook een publiekscampagne die mensen die 
overwegen te scheiden, wijst op de gevolgen en het 
ouderschap. 
Het aantal scheidingen schommelt de afgelopen jaren pakweg 
rond de 35.000. In 2002 waren er 33.000 echtscheidingen. 
Daarvan waren bij 18.700 scheidingen in totaal 34.700 
kinderen betrokken. De meeste kinderen (85 procent) blijven 
bij hun moeder wonen. Ongeveer een kwart van de kinderen 
heeft na de echtscheiding geen contact meer met de niet-
verzorgende ouder en met een ander kwart is het contact met 
deze ouder slecht. 
 
Bron:  ANP 

 
Antwoord Donner op vragen 

Op woensdag 28 april a.s. vindt de voortzetting plaats van het 
Algemeen Overleg over scheiding en omgang. De vragen 
gesteld door de fracties zullen dan beantwoord worden. In 
deze brief geef ik antwoord op een aantal meer technische 
vragen. Van de Staatssecretaris van VWS ontvangt u een 
afzonderlijke brief. 

1. Dwangmiddelen  

De heren Luchtenveld en De Wit en mevrouw 
Kalsbeek hebben vragen gesteld over middelen om 
een omgangsregeling af te dwingen. In een bijlage bij 
mijn brief van 4 december 2002 (Kamerstukken II 
2002/03, 28 600 VI, nrs. 105) is een inventarisatie van 
het civielrechtelijk instrumentarium effectuering 
omgangsregeling opgenomen. In dit overzicht is 

onder meer aangegeven dat het onder 
omstandigheden mogelijk is om de betaling van 
kinderalimentatie op te schorten en de 
partneralimentatie te verminderen of te ontzeggen. 
Ook wordt er ingegaan op de mogelijkheid tot 
wijziging in eenhoofdig gezag. 

De heer Luchtenveld heeft tevens gevraagd of het 
mogelijk is om artikel 812 Rechtsvordering van 
overeenkomstige toepassing te verklaring op het niet 
nakomen van een omgangsregeling. Artikel 812 
bepaalt in welke gevallen van rechtswege het recht op 
afgifte van de minderjarige bestaat, zo nodig met 
behulp van de sterke arm. In de situaties waarop het 
artikel ziet, namelijk het blokkaderecht van 
pleegouders en het verlenen van een machtiging tot 
uithuisplaatsing door de kinderrechter, is een recente 
beslissing van de rechter vooraf gegaan.  

Ik ben er geen voorstander van om in situaties dat de 
rechter een omgangsregeling heeft vastgesteld, 
artikel 812 Rv van overeenkomstige toepassing te 
verklaren. Hierbij spelen de volgende overwegingen 
een rol. Ten eerste zal het belang van het kind in de 
specifieke situatie gewogen moeten worden. Het is 
voor een kind zeer ingrijpend indien de politie hem 
meeneemt ten einde de omgang af te dwingen. Ten 
tweede ben ik van mening dat het huidige 
civielrechtelijke instrumentarium voldoende 
mogelijkheden biedt om omgang na te komen. Zoals 
ik in mijn brief van 14 april jl. heb aangegeven kies ik 
ervoor om op andere wijze de problematiek rond 
scheiding en omgang aan te pakken. 

2. Ad hoc werkgroep internationale kinderontvoering  

De heer De Wit heeft een vraag gesteld over de ad 
hoc werkgroep internationale kinderontvoering. Mede 
op initiatief vanuit de Tweede Kamer is in 2003 is een 
ad hoc werkgroep ingesteld om op het terrein van 
internationale Kinderontvoering samen met de 
Centrale Autoriteit te bezien hoe procedures beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Omdat bij een 
internationale kinderontvoering veel autoriteiten 
betrokken zijn is de ad hoc werkgroep breed 
samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de 
wetenschap, de KLPD, de betrokken particuliere 
organisaties, de ISS en Justitie. 

In de werkgroep heeft eerst een inventarisatie van 
knelpunten plaatsgevonden. Vervolgens is op de 
verschillende punten actie ondernomen. Overigens is 
wel gebleken dat de knelpunten vooral liggen op het 
terrein van voorlichting en onvoldoende bekendheid, 
en mede daardoor onvoldoende deskundigheid bij 
een aantal betrokkenen op het terrein van de 
procedures bij de internationale kinderontvoering. In 
het kader van de inventarisatie is het punt van de 
omgang niet als een eerste knelpunt naar voren 
gekomen. De werkgroep zal in de loop van dit jaar 
komen tot een afronding van haar werkzaamheden. 
Met het oog hierop zeg ik u toe dat ik u tegen het 
einde van dit jaar op de hoogte zal stellen van de 
uitkomsten en aanbevelingen van de ad hoc 
werkgroep.  
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3. Bijzondere curator en formele rechtsingang 
minderjarigen 

Mevrouw Kalsbeek heeft de vraag gesteld wat de werkelijke 
reden is dat er geen formele rechtsingang wordt geopend voor 
minderjarige. Zij vroeg zich af of hier niet louter financiële 
redenen aan ten grondslag liggen of dat de minister kinderen 
wellicht onmondig wil maken. De heer Dittrich heeft gevraagd 
waarom de bijzondere curator wordt afgeschaft. 

In mijn brief van 4 december 2003 (Kamerstukken II 2003/04, 
29200 VI, 116) heb ik aangegeven dat ik op grond van de 
resultaten van het onderzoek meen dat er onvoldoende grond 
is om een formele rechtsingang voor minderjarigen in het 
burgerlijk recht te introduceren. Uit het onderzoek blijkt niet dat 
de rechtspositie van de minderjarige niet afdoende is geregeld. 
Ik schaf de bijzondere curator dus niet af maar wijzig niets aan 
de huidige situatie. 

Er zijn geen andere redenen aan de orde dan die ik in mijn 
brief heb genoemd. Financieel maakt het naar verwachting 
weinig uit omdat uit het onderzoek niet is gebleken dat er 
onderwerpen zijn, naast de bestaande mogelijkheden, 
waarover minderjarigen zouden willen procederen. Daarnaast 
kunnen ook ouders, indien zij een zaak ten behoeve van hun 
kind aanhangig maken, een beroep doen op gefinancierde 
rechtsbijstand. Ook ben ik niet van mening, zoals mevrouw 
Kalsbeek aangaf, dat kinderen onmondig zijn. Integendeel, ik 
vind het een goede zaak dat minderjarigen op alle gebieden 
die hun rechtstreeks betreffen een eigen rechtsingang hebben. 
Ik denk hierbij onder meer aan de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Ook 
op het gebied van scheiding en omgang hebben minderjarigen 
een informele rechtsingang. 

4. Mediation en poging tot verzoening 

De heer Van der Staaij heeft gevraagd om mediation 
voorafgaand aan de scheiding verplicht te stellen met het oog 
op het mogelijke preventieve effect. De mediator zou verplicht 
moeten worden ingezet om een poging tot verzoening tussen 
de beide echtelieden tot stand te brengen. 

In mijn brief van 14 april jl. heb ik aangegeven dat mijn inzet 
erop gericht is om echtelieden die willen scheiden zoveel 
mogelijk tot gezamenlijke afspraken te bewegen. Ook heb ik 
aangegeven dat mediation daarbij een belangrijke 
ondersteunende rol kan vervullen. Los van de vraag of partijen 
op alle onderdelen tot afspraken kunnen komen draagt de 
toepassing van mediation er in de regel toe bij dat de 
communicatie tussen partijen verbetert. Dat kan erin resulteren 
dat partijen zich met elkaar verzoenen. Een plicht tot mediation 
om verzoening tot stand te brengen voert mijn inziens echter te 
ver.  

De Minister van Justitie, 

 

Antwoord Staatssecretaris Ross-van 
Dorp 

Tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie 
van Justitie op donderdag 22 april jl. over scheidings- en 
omgangsproblematiek heb ik toegezegd u nader per brief te 
informeren over mijn voornemens hierin. In het overleg is door 
meerdere fracties benadrukt dat het belang van het kind op de 
eerste plaats moet staan bij scheidings- en 
omgangsproblemen. Ik deel de zorgen van de Kamer over de 
kwetsbare positie van het kind. 

Voor kinderen is scheiding van de ouders een zeer 
aangrijpende aangelegenheid. Ik ben het met een aantal van 
uw fracties eens dat ouders primair zelf verantwoordelijk zijn 
voor het oplossen van onderlinge problemen en het maken van 
goede afspraken over de zorg en opvoeding van hun kinderen. 
Daar waar kinderen te maken hebben met scheidings- en 
omgangsproblemen moet voorkomen worden dat zij in de knel 
komen en in hun ontwikkeling worden bedreigd. In aanvulling 
op datgene wat in juridisch kader geregeld kan worden wil ik in 
dit verband graag ingaan op een drietal punten waarop mijns 
inziens een rol is weggelegd voor het gemeentelijke 
jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg.  

In de eerste plaats wil ik nagaan hoe voorlichting aan ouders 
over de consequenties die echtscheiding heeft voor hun 
kinderen verbeterd kan worden. Daarnaast is vroegsignalering 
van kinderen die kampen met scheidings- en 
omgangsproblemen van belang. Conform bestuurlijke 
afspraken met de VNG, het IPO en de MO-Groep, kunnen 
deze activiteiten georganiseerd worden door lokale 
voorzieningen. 

In de tweede plaats wil ik nagaan wat de jeugdzorg voor 
kinderen met ernstige problemen als gevolg van scheidings- en 
omgangsproblemen kan betekenen. Met het aannemen van de 
Wet op de jeugdzorg (WJZ) door de Eerste Kamer op 20 april 
2004 kan op dit punt aan de rol van de overheid mede invulling 
worden gegeven. Ik denk daarbij overigens niet aan het 
realiseren van een landelijk dekkend netwerk van 
omgangshuizen zoals de fractie van D66 beoogt, omdat deze 
benadering geen recht doet aan het vraaggerichte karakter van 
de WJZ. 

Bovenstaande punten wil ik verder uitwerken met het veld 
waarbij ik wil bezien hoe binnen het bestaande bestel van 
gemeentelijke taken en jeugdzorg een goede zorgketen tot 
stand kan worden gebracht voor kinderen met problemen als 
gevolg van scheidings- en omgangsproblemen.  

In de derde plaats wil ik nagaan of er behoefte is aan een 
laagdrempelige vertrouwenspersoon waar kinderen terecht 
kunnen met hun problemen als ouders scheiden en zo ja waar 
deze het best gepositioneerd kan worden. Naast de 
vertrouwenspersoon zal de mogelijkheid van de rechter om 
een bijzondere curator te benoemen gewoon blijven bestaan. 

Over de voortgang van bovenstaande punten zal ik u in 
september 2004 nader informeren in de voortgangsrapportage. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
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drs. Clémence Ross-van Dorp 
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Advocatencolumn 
 
Recht toe Recht aan 
 
Terug van weggeweest, de column waarin de processuele kant 
van het familierecht aan de orde wordt gesteld. Deze keer een 
praktijkvoorbeeld over de informatieplicht van een school aan 
een gezaghebbende vader. 
 
Recent deed zich de volgende casus voor. Twee ouders zijn 
gescheiden en hebben allebei het ouderlijk gezag. De niet-
verzorgende ouder, de vader, vroeg aan de school waar zijn 
kind op zat om hem te informeren net zoals de moeder werd 
geïnformeerd. 
 
De school weigerde echter aan het volledige verzoek van de 
vader te voldoen. Namens het schoolbestuur werd verwezen 
naar de schoolgids waarin stond dat, ingeval de ouders 
gescheiden waren, de verzorgende ouder (i.c. de moeder) het 
aanspreekpunt was en dat de niet-verzorgende ouder zich tot 
de verzorgende ouder moest wenden voor informatie. 
 
De vader accepteerde deze handelswijze van de school niet en 
wendde zich, nadat hij de school zonder resultaat diverse 
keren had aangeschreven, tot mij met het verzoek de school te 
wijzen op haar wettelijke verplichting om elke gezaghebbende 
ouder volledig te informeren. Daarbij werd de school een 
laatste kans gegeven op straffe van een kort geding. 
 
Maar ook mijn brief mocht niet baten. Gezegdes als ‘als het 
niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks’ en ‘wie niet horen 
wil moet maar voelen’ brachten ons er toe de school te 
dagvaarden. Aldus geschiedde. 
 
In de dagvaarding en ter zitting heb ik betoogd dat de school 
de vader beperkt in de uitoefening van zijn gezag. In de wet 
staat  dat het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de 
ouder omvat zijn minderjarig kind te verzorgen en op te 
voeden. Het begrip verzorging en opvoeding omvat behalve 
kleding, voeding en onderdak ook de zorg voor onderwijs (!), 
medische behandeling en dergelijke.  
 
Hieruit blijkt dat de gezaghebbende ouder niet alleen het recht, 
maar zelfs de plicht heeft om zijn verantwoordelijkheid te 
nemen, en dus ook als het om de zorg voor onderwijs gaat.  
Die rechten en plichten kunnen alleen worden uitgeoefend 
indien de ouder volledig wordt geïnformeerd door en betrokken 
bij de school over zijn kind. 
 
Daarnaast heb ik betoogd dat de school handelt in strijd met 
het discriminatieverbod en het gelijkheidsbeginsel: terwijl hun 
juridische positie gelijk is werd de moeder, zonder enig 
gegronde reden, wel volledig geïnformeerd en de vader niet. 
De wet maakt in de uitoefening van het gezag geen 
onderscheid tussen een verzorgende ouder en een niet-
verzorgende ouder. 
 
Na de uitwisseling van beide standpunten op de zitting liet de 
rechter geen twijfel over zijn standpunt. Aan de voorzitter van 
het schoolbestuur vroeg hij: ‘Hoort u onredelijke verzoeken van 
de vader?’, waarop de voorzitter met ‘nee’ antwoordde. ‘Dan 
schors ik 10 minuten zodat u buiten op de gang concreet met 
elkaar kunt afspreken hoe en wanneer de vader vanaf nu 
geïnformeerd zal worden door de school. 
 
En zo werden, onder druk van het standpunt van de rechter,  
binnen enkele minuten de volgende afspraken overeen- 

gekomen: 
- de vader zal worden uitgenodigd voor de tien-

minutengesprekken met zijn kind. Met de betrokken 
leerkracht zal dat gesprek nader ingevuld worden; 

- de vader zal worden uitgenodigd voor ouderavonden en 
schooluitvoeringen, een en ander in overleg met de 
school om confrontaties tussen de vader en de moeder 
te voorkomen; 

- in geval van incidentele gebeurtenissen wat betreft het 
kind zal de school de vader op de hoogte stellen; 

- wanneer schoolfoto’s van de minderjarige worden 
gemaakt zal de school de naam van de desbetreffende 
fotograaf aan de vader doorgeven. 

 
Uit deze zaak blijkt dat de niet-verzorgende gezaghebbende 
ouder juridisch gezien in zijn recht staat om van een school te 
verlangen dat hij op gelijke wijze wordt geïnformeerd en 
betrokken door de school over zijn kind(eren).  
 
Nu nog een zaak waarin een niet met het gezag belaste ouder 
zijn recht weet te halen jegens een school die niet meewerkt. 
Indien u te maken heeft met zo’n school ben ik graag bereid 
een (proef)procedure tegen de school te voeren. 
 

mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag. 
 

 
 

 


