
Stichting 
Dwaze Vaders 

Omgangsrecht voor- en met kinderen 
 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                 Jaargang 16, nummer 

     55 
      Februari 2005 

In dit nummer o.a: 
 
Definitieve versie Wetsvoorstel      
                                Luchtenveld 
Alimentatieperikelen, allerlei 
Advocatencolumn 
Stichting in de media, allerlei 
Stichting in actie???      JA 

ii ee
uu

ww
ss
bb
rr

ii ee
ff
  



 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

 3  

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: mail@dwazevaders.nl 
Internet: www.dwazevaders.nl 
Fax: 078-6930956 
  
Bestuur: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    André Cox 
Annnemarie Willemsen     
 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 55: Leo Bevaart, 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  
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 
 
Eindelijk is er weer eens wat beweging in de 
echtscheidings- en omgangsproblematiek.  
Het is in politiek Den Haag eindelijk doorgedrongen dat 
een (te) groot aantal kinderen na (echt)scheiding hun 
beide ouders niet meer zien, ondanks alle 
“kinderbeschermingsmaatregelen” 
Denkt u maar aan de adviserende taak van de Raad van de 
Kinderbescherming of aan de bereidheid tot sancties van 
rechters. 
 
U en ik wisten natuurlijk allang dat dit systeem niet werkte. En 
gelukkig raken steeds meer mensen hiervan ook overtuigd. Of 
toch niet?  
 
Tijdens de bijzonder geslaagde landelijke dag van zondag 23 
november jl. werd het nog maar eens duidelijk hoe verschillend 
over echtscheiding en omgang gedacht wordt.   
Mr. R. Luchtenveld van de VVD, Mr. Drs. B. Chin-a-Fat, 
advocaat en onderzoeker, Drs. M. Meyers van het B.O.R.,  
dr. G. P. Verweij van de Raad van de Kinderbescherming, en 
Mr. Ing. P. Prinsen gaven ieder hun visie vanuit hun professie. 
 
U heeft vast inmiddels de nieuwe wetsvoorstellen van Ruud 
Luchtenveld van de VVD en Minister van Justitie Donner van 
het CDA gelezen.  
De laatste versie van het voorstel van Ruud Luchtenveld is 
opgenomen in deze Nieuwsbrief.  
Beide ouders behoren ouders te blijven na (echt)scheiding. 
Een ouderschapsplan wordt nu verplicht gesteld voordat met 
gaat scheiden. 
Lukt dit niet of komt men er niet (helemaal) uit dan kan een 
rechter naar een mediator verwijzen. Lukt dit allemaal niet dan 
zal de rechter zelf uiteindelijk een beslissing moeten gaan 
nemen. 
Luchtenveld spreekt over sancties tegen niet meewerkende 
ouders, Donner zwijgt liever. 
 
Na een (echt)scheiding of relatiebreuk blijf je ouder, ook al 
woon je niet (meer) bij elkaar. 
Een ouderschapsplan invoeren is natuurlijk geen slecht idee, 
maar dan zal niet alleen het plan inhoudelijk maar ook de 
uitvoerbaarheid goed omschreven moeten worden.  
Waarom? 
Mensen die gaan scheiden doen dit (vaak) niet als vrienden, er 
zijn conflicten. En als er conflicten zijn, wordt overleg lastiger, 
helemaal wanneer er een verschil in positie is. En zoals u weet 
is dit verschil er ten aanzien van kinderen.  
De gevolgen zijn duidelijk, overleg wordt gereduceerd tot 
“mededelen wat de ander wel of niet moet doen” of wordt 
helemaal niet meer gevoerd.  
En dit alles in het belang van het kind.  
 
Wat zou er in ieder geval moeten veranderen volgens de 
stichting Dwaze Vaders? 
 
Na (echt)scheiding behoren beide ouders verantwoordelijk 
voor hun kinderen te blijven, dus gezamenlijk gezag en 
verantwoordelijkheid voor 50%.  
Dus geen positie verschil meer vanaf het begin van de 
(echt)scheiding.  

We moeten eens af van het imago “de zielige moeder die 
alleen met de kinderen achterblijft zonder inkomen” en de ”voor 
het inkomende zorgende vader die alleen op zondag de  
kinderen verzorgd” . 
 
We leven in 2005 waarin zowel mannen en vrouwen een baan 
kunnen hebben en waar de verzorging afhangt van de situatie 
binnen een gezin. 
De praktische invulling  van deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid komt in een ouderschapsplan te staan 
waar beide ouders zich aan dienen te houden en waarbij 
sancties worden uitgesproken als een van beiden zich niet aan 
de afspraken houdt.  
Wil iemand helemaal niet meewerken aan het opbouwen van 
een ouderschapsplan, dan zullen er ook sancties volgen.  
De sancties kunnen zijn: een geldboete, hechtenis, taakstraf of 
het kwijtraken van het gezag. 
Daar het bovenstaande niet in het civiele recht past zijn we dan 
ook van mening dat dit onderwerp in het strafrecht thuishoort 
en niet in het civiele recht waarbij “in alle redelijkheid en 
billijkheid” de boventoon voert. 
 
En natuurlijk zijn er uitzonderingen, denk maar aan 
kindermishandeling e.d., maar veruit de meeste echtschei-
dingen hebben een heel andere achtergrond. 
 
Een tweede ontwikkeling is de wettelijke regeling van het 
omzetten van eenhoofdig gezag naar gezamenlijk gezag.  
Er is inmiddels een nieuwe wet in ontwikkeling waarin ouders 
die nu geen gezag hebben dit (weer) kunnen krijgen door 
middel van een nieuwe wet.  
Dit is met name van belang om een ouderschapsplan te 
kunnen opstellen.  
 
Vooruitlopend op deze wet is er inmiddels al jurisprudentie 
bekend waarbij het verzoek om gezamenlijk gezag in 
behandeling wordt genomen door een rechter.  
U zou dus morgen al naar de rechter kunnen stappen voor een 
verzoek om gezamenlijk gezag!! 
Meer hierover kunt u lezen in de column van Mr. Wigman, 
verderop in de Nieuwsbrief. 
Want, als u geen gezag over uw kind heeft, lijkt het erop dat in 
de nieuwe wetgeving in de praktijk niet veel meer zal verande-
ren dan wat er nu reeds in het wetboek staat.  
 

Namens het bestuur, Perry Stuart. 
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www.dwazevaders.nl 
 
Zoals jullie inmiddels gemerkt hebben, is de website van 
de stichting op 1 juni 2004 ingrijpend veranderd.  
Wel is de gedachte gebleven van herkenbaarheid met het 
gemak om beter te kunnen zoeken in de verschillende 
menu’s die nu worden aangeboden.  
 
Hier is weer een onderverdeling in gemaakt om zoveel 
mogelijk informatie door te geven naar jullie, gerangschikt naar 
onderwerp en categorie. Zo vinden jullie alles wat wet is bij wet 
& regelgeving en hetgeen in de politiek besproken wordt onder 
politiek.  
 
Maar de ingewikkeldheid van de site even ter zijde….. 
 
Op de landelijke dag, 29 november 2004, is een kleine 
presentatie gegeven van de getallen die door de site lopen. De 
nieuwe bezoekers en de totale bezoekers, wie de site bezocht 
heeft en wat er allemaal met gedaan kan worden.  
Uit deze statistieken kun je opmaken wat er allemaal leeft en 
hoe je de site kunt aanpassen aan de bezoekers. 
 
Veel van jullie zoeken op onderwerp, vooral het politieke 
gebeuren staat centraal.  
Deze pagina’s worden altijd bezocht met daarnaast een goede 
tweede, de wet & regelgeving. De webmasters proberen dan 
ook altijd om de informatie op tijd te plaatsen vanwege de 
actualiteit.  
Helaas blijft het binnen deze wereld veel bij praten en 
nauwelijks iets doen. 
 
Even een kleine uitleg over de tellers.  
Er zijn twee tellers op de site. Een zichtbare, dit is de unieke 
bezoekers teller, en de totale teller. Deze is verborgen en 
registreert alles tot en met het IP-adres van de bezoeker. 
Schrik niet, maar bijna alle sites hebben dit en vragen nog net 
niet naar je pincode. 
 
Maar genoeg geschreven, wij gaan de wereld in van de 
statistiek. 
 
Links boven onder het logo staat de unieke bezoekersteller. 
Deze geeft het totale aantal nieuwe bezoekers weer die iedere 
dag op de site komen.  
Ben je eenmaal op de site volgt nummer twee je, de verborgen 
teller. Teller twee is de belangrijkste. 
Hier enkele getallen van 1 juni tot 31 december 2004. 
 
Unieke bezoekers: 15677 
Totale bezoekers: 48998 
 
Pageviews/uur:  1156 
Pageviews/dag:  2796 
 
Meest bezochte pagina met de aantallen: 
Eerste plaats:     wetsvoorstel Luchtenveld  43567 
Goede tweede,     uit de kranten         36578 
Erg goede derde   onderzoeken          36577 
Vierde      PAS           33459 
Vijfde      artikel 377          31289 
Zesde            erkenning          29833 
Zevende     Borderline          28756 
 
Hierboven staat maar een klein gedeelte van de getallen,  

 
en verder uitwijden heeft geen zin, het zijn kale getallen die 
enkel toepassing vinden om een statistiek compleet te maken 
Wat wel interessant is, is wie ons bezoekt. 
In de volgende kolom een overzicht. 
 
De top tien van interessante bezoekers/maand december met 
het aantal bezoeken:                        
 
VNU Dagbladengroep BV, Nijmegen  286 
 
St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg          278 
 
N.V. Interpolis, Tilburg                      212 
 
Hogeschool Maastricht, Maastricht     211 
 
Provincie Friesland, Leeuwarden       198 
 
Ministerie van Justitie, Den Haag         197 
 
84.35.10.x      186  
 
Tweede Kamer Staten-Generaal, Den Haag 178 
 
Ministerie van Financiën, Den Haag  124 
 
Ministerie van VROM, Den Haag    98 
 
Dit is wat er te vertellen valt over interessante gegevens uit de 
statistieken van de site.  
Wil je nog meer weten dan kun je via de unieke teller de 
pagina’s volgen van teller twee, namelijk alle grafieken van de 
site komen van teller twee.  
Met enig rekenwerk kom je op het totale aantal bezoekers. 
 
Hebben jullie nog verwijzingen voor ons naar andere sites, 
geef het even door aan webmaster@dwazevaders.nl , zij zijn 
jullie dankbaar voor iedere informatie. 
 
Tot slot: 
Binnenkort zullen bepaalde onderwerpen op internet 
alleen toegankelijk zijn voor donateurs. 
Daarvoor zult u dan een gebruikersnaam en wachtwoord 
moeten aanvragen. 
Hoofdreden van deze stap is om de betalende donateurs niet 
te duperen ten opzichte van de mensen die de site vrij 
toegankelijk bezoeken. 
 
Op het moment dat dit van start gaat lees u hier over op onze 
internetsite www.dwazevaders.nl. 
 

André Cox 
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Na de Diagnose 
 
Geruime tijd geleden stond op onze website een oproep 
van de Evangelische Omroep aan gescheiden ouders die 
problemen hadden met omgang.  
 
De EO vroeg of zij hun verhaal over wel of niet hebben van 
omgang wilden vertellen. De E.O. was van plan om middels 
het programma ’Na de Diagnose’ aandacht aan de problemen 
te besteden die ouders kunnen hebben met omgang. 
Inmiddels heeft de opname op maandag 10 januari j.l. plaats 
gevonden, en een vertegenwoordiging van het bestuur heeft 
deze opname bij mogen wonen.  
 
Aan de gesprekstafel zaten: 

• een vader die heeft besloten om na vier jaar wachten 
op omgang en alle onderzoeken en instanties bezocht 
te hebben, de strijd te staken om rust te creëren voor 
zijn kind. De moeder heeft het kind zodanig 
gemanipuleerd dat het kind niet meer naar hem toe 
wilde. Echter door toeval heeft hij nu weer via e-mail 
contact verkregen met zijn zoon. 

• een gelukkige vader met nieuwe partner die 
uiteindelijk na onderbreking van de omgang weer 
omgang heeft. 

• een vader met zijn ex bij wie omgang met de kinderen 
eerst stagneerde maar later met de volledige 
medewerking van de moeder toch weer tot stand is 
gekomen, echter wel via een omgangshuis.  

• En, ja daar is ze weer, mevrouw Smulders van De 
Raad van de Kinderbescherming. 

 
Helaas werd voor de opname begon al meegedeeld dat de 
genodigden niet mee mochten praten. Jammer, want wij zaten 
zo nu en dan toch met ‘kromme tenen’ het een en ander aan te 
horen.  
Mevrouw Smulders vond het toch wel heel erg triest dat vaders 
zo lang moesten wachten op onderzoeken en dergelijke. 
Helaas vroeg de presentatrice niet waarom die lange 
wachttijden en onderzoeken nodig zijn. Nee aan de Raad lag 
het niet, als een goede communicatie tussen de ouders 
ontbreekt, zal omgang heel moeizaam zijn, aldus mevrouw 
Smulders.  
En natuurlijk maakte mevrouw Smulders dankbaar gebruik om 
de Omgangshuizen te promoten, volgens haar is dat het 
wondermiddel. Je zou er bijna in geloven, ware het niet dat 
velen van ons de vernedering om je kind te mogen ontmoeten 
in zo’n omgangshuis niet als een succes ervaren hebben. 
 
Vreemd vonden wij het verder dat van de 15 gasten, die als 
publiek op de heerlijk zittende bankjes zaten, er 4 zeer 
bekenden van mevrouw Smulders waren, misschien ook van 
de Raad/Bureau Jeugdzorg? 
 
Kortom, we vonden het een zeer tam gesprek met weinig 
verrassends. 
Maar oordeelt u zelf, de uitzending is waarschijnlijk in maart of 
april 2005. 

 

Linda. 
 
De stichting wordt regelmatig door journalisten gebeld 
voor informatie, dat zal u waarschijnlijk niet verbazen. 
Maar toen er gebeld werd namens het vrouwenblad Linda,  

waren we toch wel enigszins verbaasd.  
 
De journalist wilde een artikel schrijven over vaders die 
middels een beschikking van de rechtbank omgang hebben 
verkregen, maar door de weigering van de moeder nog steeds 
hun kinderen niet mogen zien. 
Inmiddels heeft hij drie vaders geïnterviewd. Moeders komen 
niet aan het woord. 
De artikelen zullen verschijnen in het april nummer van “Linda”. 

 

 
 

Telefoonavonden 
 
Van de informatietelefoon van de stichting wordt dankbaar 
gebruik gemaakt door zowel donateurs als niet- donateurs, 
mannen, vrouwen opa’s en oma’s. 
 
Al hoewel men heel wat informatie via het internet kan 
verkrijgen, heeft een persoonlijk gesprek bij velen toch de 
voorkeur. Veel vragen zijn van de zelfde strekking; hoe verkrijg 
ik omgang, hoe krijg ik informatie bij school, weet u een goede 
advocaat, als ik geen omgang heb moet ik dan wel alimentatie 
betalen? enz. enz.. 
Maar er zijn natuurlijk ook verhalen waarbij ‘de koude rillingen 
over je rug lopen’.  Leest u even mee?.... 
 
Vaders die zomaar van bed gelicht worden omdat de moeder 
onterecht aangifte heeft gedaan van ontucht. Het kan werkelijk 
iedereen overkomen, vaders, maar ook moeders kunnen door 
hun ex ongestraft valselijk beschuldigd worden. Ook al volgt er 
geen aangifte of veroordeling, voor de buurt en school ben je 
toch die viezerik, want waar rook is, is toch vuur!?? 

*************** 
Is een vader dolgelukkig dat hij zijn kind weer kan ontmoeten in 
het omgangshuis, (moeder vindt vader ongeschikt om de 
kinderen bij hem thuis te ontvangen) wordt hij een week na de 
begeleide omgang door de moeder ervan beschuldigd dat hij 
zijn dochtertje in de billen geknepen heeft. Maar de 
begeleidsters hebben niets gezien!! Nee, natuurlijk niet, er is 
ook niets gebeurd! Mede hierdoor beëindigt het omgangshuis 
met onmiddellijke ingang de omgang! 

*************** 
Bestaan vaders wel? Volgens bureau Jeugdzorg niet. De raad 
adviseert de rechtbank een ondertoezichtstelling omdat de 
moeder weigert mee te werken aan omgang met de vader. De 
rechter willigt dat verzoek in en het kind wordt tijdelijk onderge-
bracht bij…….een pleeggezin ja, voor de nodige rust!  
Kon dat niet bij de vader? Natuurlijk wel maar dat vond jeugd-
zorg geen goed idee. 
Vader heeft nog steeds geen omgang! 

*************** 
Eindelijk heeft een vader het voor elkaar dat de moeder in een 
kortgeding veroordeeld wordt tot een dwangsom, adviseert zijn 
advocaat om de dwangsom toch maar niet te innen anders kan 
zij geen eten meer kopen??!! 

*************** 
Een stichting die van de rechtbank een onderzoek moet doen 
adviseert de vader om maar eens een cursus te volgen. Hij legt 
te veel druk op moeder en kind door omgang te eisen en de 
nodige informatie over zijn kind te willen ontvangen! 

*************** 
Kortom, er is nog een lange weg te gaan. 
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Wetsvoorstel van Luchtenveld 
na advies Raad van State. 
 
29 676 Voorstel van wet van het lid 
 Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 
 van het Burgerlijk Wetboek, van het 
 Wetboek van Burgerlijke 
 Rechtsvordering en van enkele 
 andere wetten in verband met de 
 invoering van de mogelijkheid van 
 beëindiging van het huwelijk zonder 
 rechterlijke tussenkomst alsmede 
 van een gewijzigde vaststelling en 
 effectieve handhaving van de 
 afspraken en rechterlijke 
 beslissingen die in verband met de 
 ontbinding van het huwelijk of nadien 
 tot stand zijn gekomen over de wijze 
 waarop door beide ouders vorm 
 wordt gegeven aan het voortgezet 
 ouderschap (beëindiging huwelijk 
 zonder rechterlijke tussenkomst en 
 vormgeving voortgezet ouderschap) 
 
Nr.5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD 
 NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES 
 VAN DE RAAD VAN STATE 
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,  
Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te  
weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is 
in het Burgerlijk Wetboek een nadere regeling op te nemen 
voor de ontbinding van het huwelijk zonder rechterlijke 
tussenkomst, alsmede omtrent de daaraan te stellen wettelijke 
vereisten, en regels te stellen ter zake van een gewijzigde 
vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en 
rechterlijke beslissingen die in samenhang met de ontbinding 
van het huwelijk of nadien tot stand zijn gekomen over de wijze 
waarop door beide ouders vorm wordt gegeven aan het 
voortgezet ouderschap;  
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
 
ARTIKEL I 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
   In artikel 9, tweede lid, wordt “Indien het huwelijk door    
   echtscheiding is ontbonden” vervangen door: Indien het  
   huwelijk door inschrijving van een gezamenlijke verklaring als  
   bedoeld in artikel 149, onder c, of door echtscheiding is  
   ontbonden. 
 
B 
 In artikel 16a, tweede lid, vervalt “77a,”. 
 
 

 
C 
 Artikel 20, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Na “voegt eveneens aan de onder hem berustende  
          akten van de burgerlijke stand latere vermeldingen toe  
          van” wordt ingevoegd: de inschrijving van een  
          gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149, onder  
          c, van. 
 
 2. De zinsnede “omzetting van een geregistreerd  
          partnerschap of huwelijk” wordt vervangen door:  
          omzetting van een geregistreerd partnerschap in een  
          huwelijk. 
 
D 
 Artikel 20a wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In het eerste lid wordt “omzetting van een geregistreerd  
          partnerschap of huwelijk” vervangen door: omzetting van  
          een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. 
 
 2. In het derde lid wordt: “Wanneer als gevolg van het  
          huwelijk of van de echtscheiding” vervangen door:  
          Wanneer als gevolg van het huwelijk, van de inschrijving  
          van een gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel  
          149, onder c, of van de echtscheiding. 
 
E 
 In artikel 77, tweede lid, aanhef, wordt “hetzelfde gevolg als  
      een echtscheiding” vervangen door: hetzelfde gevolg als  
      de inschrijving van een gezamenlijke verklaring als bedoeld  
      in artikel 149, onder c, of een echtscheiding. 
 
F 
 Artikel 77a vervalt. 
 
G 
     In artikel 80e, eerste lid, wordt “artikelen 151” vervangen  
     door: artikelen 152. 
 
H 
 In artikel 142 wordt onder verlettering van de onderdelen b  
      tot en met g tot c tot en met h een onderdeel ingevoegd,  
      dat luidt: 
 b. in geval van beëindiging van het huwelijk door de  
          inschrijving van een gezamenlijke verklaring als bedoeld  
          in artikel 149, onder c: het tijdstip van ondertekening van  
          de verklaring;. 
 
I 
 Artikel 149 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. De onderdelen c en d worden verletterd tot d en e. 
 
 2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
          
  c. met wederzijds goedvinden door inschrijving door  
  de ambtenaar van de burgerlijke stand van een  
              gedateerde verklaring, die is ondertekend door beide  
              echtgenoten en een of meer notarissen, advocaten of  
              scheidingsbemiddelaars die voldoen aan de vereisten  
              tot benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar, gesteld  
              in artikel 1d van de Wet rechtspositie rechterlijke  
              ambtenaren, en die tevens lid zijn van hetzij de      
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      Vereniging van Familierecht Advocaten en 
      Scheidingsbemiddelaars (VFAS), hetzij de Vereniging van  
      Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat  
      (VMSN) of  behoren tot een bij algemene maatregel van  
       bestuur aangewezen soortgelijke andere organisatie, dan  
      wel zijn opgenomen in een bij de algemene maatregel van  
      bestuur aangewezen register, uit welke verklaring blijkt dat  
      en op welk tijdstip de echtgenoten omtrent de beëindiging  
      van een naar Nederlands recht gesloten huwelijk een  
      overeenkomst hebben gesloten;. 
 
 3. Onderdeel e (oud) vervalt. 
 
J 
 Onder vernummering van de artikelen 150 en 151 tot 151  
      en 152 wordt een Afdeling 1A ingevoegd, luidende: 
 
      AFDELING 1A 
      Ontbinding van het huwelijk door inschrijving van een   
      gezamenlijke verklaring 
 
      Artikel 150 
 
 1. De in artikel 149, onderdeel 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:  

   1º. de wijze van uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk  
           gezag over hun kinderen; 
 2º. de wijze waarop de ouders vormgeven aan de zorg- en  
           opvoedingsrelatie als bedoeld in artikel 251 derde lid  
           juncto 247, ten aanzien van hun kinderen of –ingeval  
           het gezag door één ouder wordt uitgeoefend- de wijze  
           waarop de ouders vormgeven aan de omgangsregeling,  
           bedoeld in artikel 377a, tweede lid; 
 3º. de wijze waarop de ouders elkaar informatie  
           verschaffen en raadplegen bij gewichtige  
           aangelegenheden ten aanzien van hun kinderen; 
 4º. de kosten van verzorging en opvoeding van hun  
           kinderen;   
 b.  een regeling met betrekking tot 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.  een regeling wie van de echtgenoten huurder zal zijn  
           van de woonruimte die hun tot hoofdverblijf dient, 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 met betrekking tot de verdeling van enige  
           gemeenschap waarin de partners zijn gehuwd dan wel  
           de verrekening die bij huwelijkse voorwaarden is  
           overeengekomen; 
 e.  een regeling met betrekking tot de verevening of  
           verrekening van pensioenrechten. 
 2.  Op een beëindiging van het huwelijk met wederzijds  
           goedvinden zijn de artikelen 155, 157, 158, 159, eerste  
           en derde lid, 159a, 160 en 164 van overeenkomstige  
           toepassing. 

3. De gezamenlijke verklaring, bedoeld in artikel 149, 
onder c, wordt slechts ingeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand, indien zij de ambtenaar van de  

burgerlijke stand uiterlijk drie maanden na het sluiten van 
de overeenkomst heeft bereikt. 

K 
 In artikel 154 wordt na het eerste lid, onder vernummering  
      van het tweede lid tot het derde lid, een lid ingevoegd,  
       luidende: 
 2. Echtscheiding wordt op gemeenschappelijk verzoek van  
          de echtgenoten slechts uitgesproken indien partijen een  
          overeenkomst als bedoeld in artikel 150 bij het  
          verzoekschrift hebben overgelegd. 
 
L 
 Artikel 166, eerste volzin, wordt vervangen door: Indien  
      echtgenoten wier huwelijk is geëindigd door de inschrijving  
      van een gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149,  
      onder c of door echtscheiding, met elkaar hertrouwen of  
      een geregistreerd partnerschap aangaan, herleven alle  
      gevolgen van het huwelijk van rechtswege, alsof er geen  
      ontbinding van het huwelijk had plaats gehad. 
 
M 

In artikel 169, tweede lid, wordt “artikelen 151” vervangen 
door: artikelen 152. 

 
N 
 Aan artikel 247 wordt een derde lid toegevoegd luidende: 
 3. Het ouderlijk gezag omvat tevens de plicht van de ouder  
          om de ontwikkeling van de band van het kind met de  
          andere ouder te bevorderen.  
 
O 
 Artikel 251 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Het tweede lid wordt vervangen door vier leden,  
          luidende:  
 2. Na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood  
          of na scheiding van tafel en bed, blijven de ouders die  
          gezamenlijk het gezag hebben, dit gezag gezamenlijk  
          uitoefenen. 
 3. Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag  
          uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk  
          anders dan door de dood of na scheiding van tafel en  
          bed,  recht op een gelijkwaardige verzorging en  
          opvoeding door beide ouders als bedoeld in artikel 247.  
 4. Ouders als bedoeld in het tweede lid van dit artikel  
          kunnen bij de vormgeving van de op basis van het  
          bepaalde in het derde lid door hen te maken afspraken  
          in een overeenkomst als bedoeld in artikel 150, of bij het  
          wijzigen daarvan, rekening houden met praktische  
          belemmeringen die ontstaan in verband met de  
          ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of  
          na scheiding van tafel en bed, echter uitsluitend voor  
          zover en zolang de desbetreffende belemmeringen  
          bestaan. 
 5. Een ouder kan de rechtbank verzoeken om alleen de  
          andere ouder met de uitoefening van het gezag te  
          belasten indien gezamenlijke uitoefening van het gezag  
          niet in het belang van het kind is.  
 
 2. Het bestaande derde en vierde lid worden vernummerd  
          tot het zesde en zevende lid. 
 
 3. In het zesde en zevende lid (nieuw) wordt “op grond van  
          het tweede lid” telkens vervangen door: op grond van het  
          vijfde lid. 
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P 
 In artikel 251a wordt “artikel 251, tweede lid” vervangen  
      door: artikel 251, vijfde lid. 
 
Q 
 Aan artikel 252 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd,  
      luidende: 

3. Het bepaalde in artikel 251, derde en vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing met dien verstande dat 
voor de in artikel 251, vierde lid, bedoelde 
overeenkomst gelezen dient te worden: een specifiek 
daartoe opgestelde overeenkomst. 

 
R 
 Artikel 253a wordt vervangen door: 
 
      Artikel 253a 
 
 1. In alle gevallen van gezamenlijke gezagsuitoefening na  
          ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of  
          na scheiding van tafel en bed, waarin een ouder de door  
          beide ouders vastgelegde, of de door de rechter  
          vastgestelde, regelingen ter zake van de zorg- en  
          opvoedingsrelatie van beide ouders met hun kind  
          schendt, kan de andere ouder zonder tussenkomst van  
          een procureur het geschil aan de rechtbank voorleggen.  
          De rechtbank gelast vervolgens terstond nadat het  
          geschil haar is voorgelegd een comparitie welke binnen  
          veertien dagen plaats vindt. Zij roept daartoe beide  
          ouders op teneinde een vergelijk te beproeven. Slaagt zij  
          hierin niet, dan kan de rechtbank ambtshalve de  
          desbetreffende regelingen aanpassen en een door de  
          wet toegelaten dwangmiddel opleggen.  
 2. Indien de rechtbank blijkt dat ouders als bedoeld in het  
          eerste lid geen poging hebben ondernomen hun geschil  
          te beëindigen met behulp van een  
          scheidingsbemiddelaar als bedoeld in artikel 149, onder 
          c, kan de rechtbank de desbetreffende ouders verwijzen  
          naar een scheidingsbemiddelaar voor bemiddeling  
          alvorens een beschikking te geven.   
 3. In alle overige gevallen van gezamenlijke 
          gezagsuitoefening kunnen geschillen tussen de ouders – 
          of tussen de ouder en de niet-ouder als bedoeld in artikel  
          253sa- hieromtrent op verzoek van beiden of van een  
          van hen aan de rechtbank worden voorgelegd. Deze  
          beproeft, alvorens te beslissen, een vergelijk tussen de  
          ouders. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als  
          haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt. 

4. De rechter kan, indien hem blijkt dat een minderjarige  
          van twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve  
          een beslissing geven als bedoeld in de leden 1 en 3 van  
          dit artikel. Hetzelfde geldt indien de minderjarige de  
          leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in  
          staat kan worden geacht tot een redelijke waardering  
          van zijn belangen ter zake. 
 
S 
 Artikel 253aa, tweede lid, wordt vervangen door: 
 2. De bepalingen met betrekking tot het gezamenlijk gezag  
          van ouders zijn van overeenkomstige toepassing, met  
          dien verstande dat voor de in artikel 251, vierde lid,  
          bedoelde overeenkomst gelezen dient te worden: een  
          overeenkomst als bedoeld in artikel 80c. onderdeel c, en  
          met uitzondering van de artikelen 251, vijfde, zesde en  
          zevende lid, en artikel 251a.   
 
 

T 
 Artikel 253n wordt vervangen door: 
 
      Artikel 253n 
 
 1. Ingeval niet met elkaar gehuwde ouders het gezamenlijk  
          gezag als bedoeld in de artikelen 251, tweede lid, 252,  
          eerste lid, 253q, vijfde lid of 277, eerste lid, toekomt, kan  
          een van hen de rechtbank verzoeken om alleen de  
          andere ouder met de uitoefening van het gezag te  
          belasten indien gezamenlijke uitoefening van het gezag  
          niet in het belang van het kind is.  
     2.  Het zesde lid van artikel 251 van dit boek is van  
          overeenkomstige toepassing. 
 
U 
 In artikel 253o, tweede lid, wordt “na een buiten Nederland  
      tot stand gekomen echtscheiding” vervangen door: na een  
      buiten Nederland zonder tussenkomst van de rechter tot  
      stand gekomen beëindiging van het huwelijk of een buiten  
      Nederland tot stand gekomen echtscheiding. 
 
V  
 Artikel 253sa, tweede lid, wordt vervangen door: 
 2. De bepalingen met betrekking tot het gezamenlijk gezag  
          van ouders zijn van overeenkomstige toepassing, met  
          dien verstande dat voor de in artikel 251, vierde lid,  
          bedoelde overeenkomst gelezen dient te worden: een  
          specifiek daartoe opgestelde overeenkomst, en met  
          uitzondering van de artikelen 251, vijfde, zesde en  
          zevende lid, en artikel 251a.   
 
W 
 Artikel 377a, eerste en tweede lid, wordt vervangen door: 
 1. Het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben  
          recht op omgang met elkaar gedurende ten minste twee  
          etmalen per veertien dagen.  
 2. Indien ouders geen overeenstemming bereiken over de  
          uitwerking van het bepaalde in het eerste lid in een  
          overeenkomst als bedoeld in artikel 150 of in een slechts  
          met het oog op de desbetreffende uitwerking opgestelde  
          overeenkomst, stelt de rechter met inachtneming van het  
          bepaalde in het eerste lid, op verzoek van de ouders of  
          van één van hen, al dan niet voor bepaalde tijd, een  
          regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht  
          vast dan wel ontzegt de rechter, al dan niet voor  
          bepaalde tijd, het recht op omgang.  
 
X 
 In artikel 377e wordt, onder vernummering van het eerste  
      en tweede lid tot het tweede en derde lid, een nieuw eerste  
      lid ingevoegd: 

1. In alle gevallen van uitoefening van het gezag door 
één ouder na ontbinding van het huwelijk anders dan 
door de dood of na scheiding van tafel en bed, waarin 
een ouder de door beide ouders vastgelegde, of de 
door de rechter vastgestelde, regelingen ter zake van 
de omgang van de niet met het gezag belaste ouder 
met het kind schendt, kan de andere ouder zonder 
tussenkomst van een procureur het geschil aan de 
rechtbank voorleggen. De rechtbank gelast vervolgens 
terstond nadat het geschil haar is voorgelegd een 
comparitie welke binnen veertien dagen plaats vindt. 
Zij roept daartoe beide ouders op teneinde een 
vergelijk te beproeven. Slaagt zij hierin niet, dan kan 
de rechtbank ambtshalve de desbetreffende 
regelingen aanpassen en het door de wet toegelaten  
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dwangmiddel opleggen dat haar als het meest geëigende 
voorkomt in het specifieke geval. 

 
Y 
 Artikel 377h vervalt.  
 
ARTIKEL II 
 
 Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt  
      gewijzigd: 
 
A 
 

Artikel 8, lid 2 onder e wordt als volgt gewijzigd: 
e. scheiding: inschrijving van een gezamenlijke verklaring  
    op de wijze als bedoeld in artikel 149 onder c van Boek 1  
    of echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd  
    partnerschap op de wijze als bedoeld in artikel 80c onder  
    c of d van Boek 1. 

 
B 
 In artikel 32 wordt het woord “echtscheiding” vervangen  
      door: scheiding. 
 
ARTIKEL III 
 
 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt  
      gewijzigd: 
 

In artikel 266, lid 4 wordt tussen “hetzij” en “ingevolge”  
ingevoegd: na ondertekening door beide partners van een  
gezamenlijke verklaring op de wijze als bedoeld in artikel  
149 onder c van Boek 1, hetzij. 

 
ARTIKEL IV 
 
 Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als  
      volgt gewijzigd: 
 
A 
 In artikel 585, aanhef, vervallen de woorden “op verlangen  
      van de schuldeiser”. 
 
B 
 In artikel 611a, eerste lid, wordt “op vordering van een der  
      partijen de wederpartij” vervangen door: een partij. 
  
C 
 Artikel 807 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. De onderdelen b tot en met e worden geletterd c tot en  
          met f. 
 
 2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
         b. artikel 253a, eerste lid, en 377e, eerste lid, van Boek 1 
         van het Burgerlijk Wetboek, behoudens ingeval  
          lijfsdwang als bedoeld in de artikelen 585 en volgende  
          wordt uitgesproken;. 
 
D 
 In artikel 812 wordt na “begrepen” ingevoegd: alsmede een  
      beschikking als bedoeld in  artikel 253a, eerste lid, indien  
      deze daartoe strekt en 377e, eerste lid, van Boek 1 van het  
      Burgerlijk Wetboek,. 
 
 
 

ARTIKEL V 
 
 De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 In artikel 3.93, eerste lid, wordt na “door” ingevoegd:  
      inschrijving van een gezamenlijke verklaring als bedoeld in  
      artikel 149, onder c, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  
      of. 
 
B 
 In artikel 3.102, derde lid, wordt na “in het kader van”  
      ingevoegd: een inschrijving van een gezamenlijke  
      verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1  
      van het Burgerlijk Wetboek of . 
 
C 
 In artikel 3.105, eerste lid, wordt na “in het kader van”  
      ingevoegd: een inschrijving van een gezamenlijke  
      verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1  
      van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
D 
 In artikel 3.134, tweede lid, wordt na “een gemeenschap  
      bij” ingevoegd: inschrijving van een gezamenlijke verklaring  
      als bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1 van het  
      Burgerlijk Wetboek, dan wel bij. 
 
E 
 In artikel 3.135, vierde lid, wordt na “scheiding van tafel en  
      bed of” ingevoegd: inschrijving van een gezamenlijke  
      verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1  
      van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
F 
 In artikel 4.2 wordt na “door” ingevoegd: inschrijving van  
      een gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149,  
      onder c, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
G 
 In artikel 6.3, eerste lid, onder d, wordt na “in het kader  
     van” ingevoegd: inschrijving van een gezamenlijke  
     verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1  
     van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
H 
 In artikel 6.7, eerste lid, wordt na “in het kader van”  
      ingevoegd: inschrijving van een gezamenlijke verklaring als  
      bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1 van het  
      Burgerlijk Wetboek of. 
 
ARTIKEL VI 
 
 De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding wordt als  
      volgt gewijzigd: 
 
A 
 Artikel 1, eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In onderdeel a wordt voor “echtscheiding” ingevoegd:  
          inschrijving van een gezamenlijke verklaring als bedoeld  
          in artikel 149, onder c, van Boek 1 van het Burgerlijk  
          Wetboek of. 

2. Aan onderdeel b wordt voor “tijdstip van scheiding:” 
       toegevoegd: 
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      in het geval van een gezamenlijke verklaring: de datum  
      van  inschrijving van een gezamenlijke verklaring als  
      bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1 van het  
      Burgerlijk Wetboek;. 
 

1. In onderdeel b wordt het woord “ingeval” vervangen 
door: in het geval. 

 
B 
 In artikel 5, eerste lid, wordt na “in geval van” ingevoegd:  
      inschrijving van een gezamenlijke verklaring als bedoeld in  
      artikel 149, onder c, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  
      of. 
 
ARTIKEL VII 
 
 De Pensioen- en spaarfondsenwet wordt als volgt  
      gewijzigd: 
 
A 
 In artikel 1, tweede lid, onderdeel g, wordt na “scheiding of  
      echtscheiding:” ingevoegd: inschrijving van een  
      gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c,  
      van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
B 
 In artikel 8a wordt telkens voor “echtscheiding” ingevoegd:  
      inschrijving van een gezamenlijke verklaring als bedoeld in  
      artikel 149, onder c, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  
      of. 
 
ARTIKEL VIII 
 
 In artikel 13c, eerste lid, onder d, van de Huisvestingswet  
      wordt voor “echtscheiding” ingevoegd: inschrijving van een  
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-  partneralimentatie      www: 
-  boedelverdelingen      www.kaya-advocatenkantoor.nl 

 
Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 

      gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c,  
      van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,. 
 
ARTIKEL IX 
 
 In artikel 10a van de Wet conflictenrecht  
      huwelijksvermogensregime wordt na “echtgenoot bij”  
      ingevoegd: inschrijving van een gezamenlijke verklaring als  
      bedoeld in artikel 149, onder c, van Boek 1 van het  
      Burgerlijk Wetboek of. 
 
ARTIKEL X 
 
 In artikel 11, derde lid, van de Wet van 22 april 1855,  
      houdende regeling der verantwoordelijkheid van de  
      Hoofden der Ministeriële Departementen wordt voor  
       “echtscheiding” ingevoegd: inschrijving van een  
      gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c,  
      van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
ARTIKEL XI 
 
 In artikel 19b, derde lid, van de Wet op de loonbelasting  
      1964 wordt na “in het kader van” ingevoegd: inschrijving  
      van een gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149,  
      onder c, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
 
 
 
 
 

ARTIKEL XII 
 
 In artikel 3, lid 1, onder g van de Wet werk en bijstand 
      wordt na “echtscheiding:” ingevoegd: inschrijving van een  
      gezamenlijke verklaring als bedoeld in artikel 149, onder c,  
      van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of. 
 
ARTIKEL XIII 
 
 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te  
      bepalen tijdstip. 
 
 
 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden  
      geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en  
      ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige  
      uitvoering de hand zullen houden. 
 
Gegeven 
 
De Minister van Justitie. 
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29 676 Voorstel van wet van het lid 
 Luchtenveld tot wijziging van 
 Boek 1 van het Burgerlijk 
 Wetboek, van het Wetboek van 
 Burgerlijke Rechtsvordering en 
 van enkele andere wetten in 
 verband met de invoering van de 
 mogelijkheid van beëindiging 
 van het huwelijk zonder 
 rechterlijke tussenkomst 
 alsmede van een gewijzigde 
 vaststelling en effectieve 
 handhaving van de afspraken en 
 rechterlijke beslissingen die in 
 verband met de ontbinding van 
 het huwelijk of nadien tot stand 
 zijn gekomen over de wijze 
 waarop door beide ouders vorm 
 wordt gegeven aan het 
 voortgezet ouderschap 
 (beëindiging huwelijk zonder 
 rechterlijke tussenkomst en 
 vormgeving voortgezet 
 ouderschap) 
 
Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS 
 GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN 
 HET ADVIES VAN DE RAAD VAN 
 STATE 
 
ALGEMEEN 
 
1. Inleiding 
 
De primaire doelstelling van het onderhavige wetsvoorstel is 
om de verantwoordelijkheid voor de echtscheiding en voor de 
zorg voor 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 en regelingen treffen voor de zorg voor de kinderen. 
Het gaat in de kern derhalve om een zekere dejuridisering van 
de echtscheiding. Uiteraard blijft in klemmende gevallen de 
gang naar de rechter mogelijk, echter uitsluitend als ultimum 
remedium. Ouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor de 
opvoeding en verzorging van hun kinderen en mitsdien óók 
voor het maken van afspraken en het opstellen van regels op 
dit terrein. Indien en voor zover deze door een van de ouders 
niet worden nageleefd, dient nakoming binnen zeer korte tijd 
op een doeltreffende manier te kunnen worden gerealiseerd. 
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). 
 
2. Aangaan en ontbinden van relaties 
 
Bij het aangaan van een relatie tussen personen is de 
overheidsbemoeienis zeer beperkt. Zowel het huwelijk als het 
geregistreerd 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. Uitzondering is hier de 
overheidsbemoeienis die nadrukkelijk aanwezig is als een 
huwelijk wordt ontbonden. Ook treedt de overheid naar voren 
ingeval van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap 
zonder gemeenschappelijk verzoek. Deze interventies vloeien 
voort uit de gedachte dat de overheid de zwakkere partij dient 
te beschermen. Indien echtgenoten hun huwelijk wensen te 
ontbinden, dienen zij de in de wet vastgelegde 
echtscheidingsprocedure te volgen. 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. Ingeval 
van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding waarbij 
geen verschil van mening aan de rechter wordt voorgelegd 
heeft de rechter vrijwel geen mogelijkheden tot toetsing. 
Voorts vormt het ontbreken van de door de wet gestelde grond 
“duurzame ontwrichting van het huwelijk” de enige 
mogelijkheid voor de rechter om de echtscheiding niet uit te 
spreken. 
Indien partijen stellen dat sprake is van duurzame ontwrichting, 
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 partnerschapkan 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 is 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 wetgever in ieder geval de taak op zich te nemen 
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 voortzetting van de zorg- en 
opvoedingsrelatie (“omgang”) die beide ouders met de 
kinderen hebben. Kinderen worden met grote regelmaat de 
speelbal van de ouders die over hun rug partneremoties op 
elkaar botvieren. De rechter neemt veelal zijn toevlucht tot 
deskundigenrapporten die worden opgesteld door de Raad 
voor de Kinderbescherming. In plaats daarvan zou hij de 
ouders moeten confronteren met de verantwoordelijkheid die  
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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 er van te 
overtuigen dat hun ouderrol een andere is dan hun (ex)-
partnerrol. 
 
3. Overwegingen 
 
Invoering van het onderhavige wetsvoorstel heeft de volgende 
voordelen: 
a.  een scheiding wordt 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, immers: een 
huwelijk kan worden opgebroken, ouderschap blijft altijd;  

b.  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; 

c.  een bijkomend – groot – voordeel is dat de rechter niet 
meer wordt belast met zaken waarin hij vrijwel geen 
toegevoegde waarde biedt. Dit leidt tot verlichting van de 
werkdruk en derhalve tot kostenbesparingen. Het 
onderhavige wetsvoorstel kan derhalve een niet 

 onbelangrijke financiële bijdrage leveren aan de vergroting 
van de 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 als een 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 scheidingsbemiddeling via een erkende 
mediator, bijvoorbeeld door betaling van 12 bemiddelingsuren 
aan degenen die thans in aanmerking zouden komen voor 
gefinancierde 
rechtshulp. 
 
De nieuw voorgestelde regeling is eenvoudig en transparant. 
Uitgangspunt is een vorm van drang, geen dwang. 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: deze regeling blijkt in de praktijk 
goed te werken. 
 
4. Mediation 
 
De beschikbaarheid van voldoende ervaren en goed opgeleide 
mediators is essentieel voor het slagen van de in te voeren 
regeling. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met vormen 
van mediation voor het oplossen van scheidings- en 
omgangsconflicten. Verwezen zij hier naar het langdurige 
empirisch onderzoek dat prof. Dr. G. P. Hoefnagels sinds de 
jaren zeventig 

op dit terrein heeft verricht. Ook recentelijk hebben enkele 
mediationexperimenten op het terrein van echtscheiding en 
omgang plaatsgevonden, waardoor vast is komen te staan dat 
de verplichte gang naar de rechter in verreweg de meeste 
gevallen eigenlijk overbodig is. Ook in gevallen waarbij 
kinderen en de zorg- en opvoedingsrelatie van de ouders met 
hen in het geding zijn, blijkt mediation als vorm van 
conflictoplossing zeer succesvol te zijn. 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. Wel moet uiteraard 
een toegang tot de rechter mogelijk blijven. Dit wordt overigens 
ook voorgeschreven door onze Grondwet (artikel 17) en door 
internationale verdragen. 
 
Een zeer belangrijk voordeel dat toepassing van bemiddeling 
met zich brengt is dat er tijd ontstaat voor bezinning en door 
echtgenoten soms de conclusie wordt getrokken om – vaak op 
een andere wijze – het huwelijk voort te zetten. Gesteld zou 
derhalve kunnen worden dat van bemiddeling een zekere 
preventieve werking uitgaat in die gevallen waarin sprake is 
van een op lichtvaardige wijze voorgenomen scheiding. 
 
Inmiddels heeft een behoorlijk aantal reeds zeer goed 
gekwalificeerde bemiddelaars met een juridisch-academische 
achtergrond op VFAS of VSMN-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. Voortzetting van de zorg- en opvoedingsrelatie ten 
aanzien van kinderen 
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een 
deugdelijke regeling met betrekking tot de voortzetting door 
hen beiden van de zorg- en opvoedingsrelatie met hun 
kinderen na de ontbinding van het huwelijk. Deze regeling 
wordt in het wetsvoorstel ouderschapsplan genoemd. In het 
gros van de gevallen blijft het gezamenlijk gezag na 
echtscheiding voortbestaan. Uitdrukkelijk is voor die gevallen 
dan ook niet gekozen voor de term «omgang» aangezien deze 
slechts gebruikt zou mogen worden in de relatie van het kind 
tot de niet-verzorgende ouder of tot derden. Waar ouders 
gezamenlijk het gezag hebben, is de term omgang buiten de 
orde. 
Voor zover de gedachte nog heerst dat gezamenlijk gezag niet 
een natuurlijke omgang door de ouders met het kind impliceert, 
is een mentaliteitsverandering geboden. Het is ook essentieel 
dat het contact tussen een ouder en een kind niet wordt 
onderbroken. De rust die daar van uit zou gaan is bedrieglijk, 
alleen al omdat het tot stand brengen ervan zeer veel onrust 
met zich brengt en de «rust» vervolgens in vele gevallen 
voortdurend wordt verstoord door de ouder die het terecht niet 
accepteert dat het contact met het kind is verbroken. 
 
Om het bovenstaande vorm te geven, is het noodzakelijk dat er 
ter zake een norm in de wet wordt opgenomen. Het moet 
echtgenoten duidelijk zijn dat de scheiding in beginsel geen 
verandering aanbrengt waar het betreft het vormgeven door 
hen van hun ouderschap. De norm dient dan ook te bevestigen 
dat de wetgever geen onderscheid maakt tussen de ouders. 
Daarom is aangegeven dat een kind over wie de ouders het 
gezamenlijke gezag uitoefenen na ontbinding van het huwelijk,  
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recht houdt op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding 
door beide ouders. Beëindiging van het huwelijk leidt niet tot 
beëindiging van het ouderschap. Wel zullen er veelal 
praktische wijzigingen ontstaan die aandacht behoeven. In het 
bijzonder valt hierbij te denken aan het niet langer op één 
adres wonen van beide ouders. In het ouderschapsplan dienen 
daarvoor praktische oplossingen te worden gevonden, waarbij 
de gelijkwaardigheid van beide ouders uitgangspunt blijft. 
 
In dit opzicht dient de vinger aan de pols te worden gehouden. 
Immers, waar in een huwelijk nog gesproken zou kunnen 
worden van automatismen en een zekere dempende werking 
die uitgaat van de bestaande patronen, stelt een ontbinding 
van het huwelijk alle aspecten van het samenleven als gezin 
plotseling in een schril licht. Het is om die reden noodzakelijk 
dat de wetgever benadrukt dat er in de verzorgings- en 
opvoedingsrelatie tussen de ouders en de kinderen in beginsel 
niets verandert op de enkele grond van de ontbinding van het 
huwelijk zelf. 
 
Het wetsvoorstel beoogt tevens om een einde te maken aan de 
thans bestaande praktijk om het ouderlijk gezag van een van 
de ouders verregaand te marginaliseren door gebruikmaking 
van het begrip “gewone verblijfplaats” van het kind. Aan deze 
hoofdverblijfplaats van het kind is uiteraard een verzorgende 
ouder gekoppeld en de andere ouder verkrijgt aldus de positie 
die zich soms goed laat vergelijken met die van de vroegere 
toeziend voogd. Deze door onwillige ouders gevolgde 
“sluiproute” staat op zeer gespannen voet met het belang van 
het kind, aangezien het in wezen gaat om een voortzetting van 
de partnerstrijd tussen de ouders met andere middelen. Het 
wetsvoorstel gaat nadrukkelijk uit van het vóórtzetten van het 
gezamenlijk ouderschap ná echtscheiding. Het enkele feit dat 
ouders scheiden, ontslaat hen niet van het ouderschap. 
Indiener wil daarbij dat het traditionele patroon 
(hoofdverblijfplaats kind meestal bij de moeder plus 
omgangsregeling meestal voor de vader) wordt verlaten. Uit de 
vele discussies die in de Tweede Kamer met de minister van 
Justitie zijn gevoerd is duidelijk geworden dat Kamer en 
minister voor ogen staat dat ook in de rechtspraktijk op meer 
gelijkwaardige wijze invulling wordt gegeven aan het sinds 
1998 ingevoerde gemeenschappelijk gezag als hoofdregel na 
echtscheiding. Onlangs werd dit ook benadrukt in het PvdA-
rapport “Ouder blijf je”. Het wetsvoorstel beoogt dat ouders op 
basis van het uitgangspunt van gelijkwaardigheid voorzien in 
de verdere verzorging en opvoeding van hun minderjarige 
kinderen. Daarom worden ouders verplicht om bij de scheiding 
een ouderschapsplan te overleggen, waarin over een 
aantaldoor de wet voorgeschreven onderwerpen afspraken 
moeten staan. Ouders zullen hierbij overeenstemming moeten 
vinden, en zélf, al dan niet begeleid door een mediator, de 
afspraken moeten maken waarbij overigens de kinderen ook 
worden betrokken. De verantwoordelijkheid wordt gelaten waar 
deze hoort: bij het gezin. Het is dus nog steeds mogelijk dat 
beide ouders inderdaad overeenstemming vinden in een 
afspraak die toch uitgaat van een hoofdverblijfplaats, echter 
dan op basis van de specifieke omstandigheden waarin de 
ouders en/of de kinderen verkeren. Evenzeer is echter mogelijk 
dat beide ouders ze zorg en opvoedingstaken naar 
tijdsevenredigheid verdelen en de kinderen gemiddeld 
ongeveer even veel tijd in de woning van de moeder als in die 
van de vader doorbrengen. Indien in sommige gevallen de 
ouders er voor kiezen om een van hen met een grotere zorg- 
en opvoedingstaak te belasten dan de andere ouder, doen zij 
dat vrijwillig en op voor hen goede gronden en worden daar 
overigens geen consequenties aan verbonden. Elk van beide 
ouders blijft in een dergelijk geval derhalve voluit een ouder die 

met het gezag is belast. Die positie is ook een logische, 
aangezien er in de jaren na de echtscheiding zich voortdurend 
situaties zullen voordoen die wijzigingen van de in het 
ouderschapsplan gemaakte afspraken vergen. Veelal zullen 
ouders deze wijzigingen gezamenlijk kunnen aanbrengen. 
Soms zullen zij hiervoor weer de hulp van de bemiddelaar 
willen inroepen. In het uiterste geval zullen zij zich tot de 
rechter moeten wenden. 
Ook in dat uiterste geval dat de rechter wordt ingeroepen bij 
een conflict over de verdeling van de ouderschapstaken, wordt 
een ontwikkeling beoogd die aansluit bij het handhaven van 
gezamenlijk gezag als hoofdregel bij echtscheiding. Dit 
betekent dat de keuze voor het nadrukkelijk vaststellen van 
een hoofdverblijfplaats in de procedure op tegenspraak door 
de specifieke omstandigheden van het geval moet worden 
gemotiveerd en derhalve geen algemeen gebruik zou moeten 
zijn. Daarbij staat immers voor ogen dat ouders op basis van 
het uitgangspunt van gelijkwaardigheid voorzien in de verdere 
verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.  
 
Daarnaast is er voor gekozen om een minimumnorm voor 
omgang in de wet op te nemen voor die 
(uitzonderings)gevallen waarin er na het huwelijk sprake is van 
zogenaamd eenhoofdig gezag. Overigens zijn de gevallen van 
eenhoofdig gezag steeds schaarser. Het invoeren van een 
minimumomgangsnorm geeft uitvoering aan de motie Dittrich 
c.s. (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 VI, nr. 115). In het door 
de Kamer met de Minister gevoerde overleg is het 
uitgangspunt aanvaardt dat ook bij één-oudergezag een reële 
rol van beide ouders in de zorg en opvoeding van hun 
minderjarig kind moet bestaan, althans substantieel contact. 
Maar als beide ouders bewust willen afwijken van deze norm, 
dan moet dat door praktische omstandigheden worden 
gemotiveerd. 
 
In het recent uitgebrachte rapport Het verdeelde kind (Spruijt 
e.a.) dat in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming 
is opgesteld, wordt eveneens gepleit voor het vaststellen van 
normen waar het betreft de omgang tussen ouders en kinderen 
na scheiding. Voorts kan worden gesteld dat ook het Europees 
Verdrag inzake de omgang van en met kinderen dwingt tot het 
opnemen in de wet van normen op dit terrein. 
Wettelijk vastgelegde normen zijn tevens onontbeerlijk waar 
het bemiddeling betreft: bemiddeling vindt immers plaats in de 
schaduw van de normen die wettelijk zijn vastgelegd. Het 
behoeft uiteraard geen betoog dat zowel de ouders alsook de 
rechter aan de door de wet gegeven normen is gebonden. 
Afwijking er van is -waar het betreft de situatie van voortgezet 
gezamenlijk gezag- slechts mogelijk in het door de wet 
omschreven geval. 
 
Met betrekking tot de positie van het kind ingeval van 
echtscheiding kan voorts worden opgemerkt dat het 
wetsvoorstel de ouders dwingt tot het betrachten van grote 
zorgvuldigheid. Het huwelijk kan slechts worden beëindigd of 
ontbonden op gemeenschappelijk verzoek nadat de ouders in 
de overeenkomst die wordt beschreven in artikel 150 (nieuw) 
een gedegen ouderschapsplan hebben opgenomen. In 
gevallen waarin een echtscheidingsprocedure op tegenspraak 
onvermijdelijk is, zal de rechter toe dienen te zien op een 
zorgvuldige gang van zaken waar het betreft de positie van de 
kinderen.  
Bemiddeling kan in scheidingszaken waar kinderen bij 
betrokken zijn een sterk ondersteunende rol vervullen. 
Verwezen zij hier in de eerste plaats naar het door Hoefnagels 
geïntroduceerde begrip paraplugesprekken daarnaast naar de 
recente uitgave Kind in bemiddeling van Van Leuven en  
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Hendriks dat goed de laatste opvattingen op dit terrein 
beschrijft en tevens een praktische handleiding biedt voor 
bemiddelaars. Het criterium «belang van het kind» vindt zijn 
invulling slechts in de blijvende betrokkenheid van beide 
ouders bij de zorg voor en de opvoeding van het kind en zou 
overigens slechts een rol mogen spelen in die zaken waarin 
kinderbeschermingsmaatregelen aan de orde zijn. 
 
6. Naleving 
 
Reeds jarenlang speelt het probleem van de naleving van 
gezagsvoorzieningen en omgangsregelingen die door de 
rechter zijn opgelegd. In de praktijk komt van deze naleving te 
vaak niets terecht.  
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 zorg- en 
opvoedingsregeling, dienen het initiatief en de 
verantwoordelijkheid in principe bij de betrokkenen zelf te 
liggen. Slechts indien bemiddeling geen uitweg meer biedt, 
behoort een beroep op de rechter te worden gedaan. Als de 
overheid (de rechter) een regeling vaststelt, dient deze ook 
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 bepaald in het streven naar 
het beter vaststellen en naleven van waarden en normen dat 
niet vrijblijvend met rechterlijke uitspraken wordt omgegaan.  
 
Er dient derhalve een korte, maar efficiënte rechtsgang in het 
leven te worden geroepen voor geschillen tussen ouders die 
gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, met 
betrekking tot de (uitvoering van de) regelingen die zij hebben 
getroffen waar het de nakoming van de zorg- en 
opvoedingsafspraken ten aanzien van hun kinderen na de 
echtscheiding betreft. 
Daarnaast dienen de desbetreffende rechterlijke beschikkingen 
alsmede de beschikkingen die door de rechter worden 
gegeven waar het betreft omgangsregelingen in zaken waarin 
sprake is van eenhoofdig gezag, adequaat ten uitvoer te 
kunnen worden gelegd. 
 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de rechter in een 
geval als bedoeld in het voorgestelde artikel 253a. de Raad 
voor de Kinderbescherming om advies vraagt: er mag geen 
situatie ontstaan waarin de tijd in het voordeel van de querulant 
werkt. Het wetsvoorstel faciliteert, dat de Raad bij een 
rechterlijke procedure een nieuwe taak en een andere rol krijgt 
dan nu het geval is. De Raad voor de Kinderbescherming dient 
een meer bemiddelende rol gaan spelen. Het is derhalve niet 
altijd noodzakelijk om de Raad bij de rechtszittingen aanwezig 
te doen zijn. Overigens bestaat daartoe ook geen wettelijke 
verplichting in zaken van gezag en omgang. Om de beoogde 

dejuridisering gestalte te geven, moeten de langdurige 
onderzoeken van de Raad worden vermeden. Beter is om ter 
zake van de hulp aan en eventuele advisering van ouders te 
spreken van “gezagsbegeleiding” in plaats van 
“kinderbescherming”. Dit zal voornamelijk een 
mentaliteitsverandering vergen. De capaciteit van de 
medewerkers van de huidige Raad wordt ingezet in 
begeleiding van de voormalige echtelieden bij het in de praktijk 
uitvoeren van de gemaakte afspraken over zorg en 
opvoedingstaken (vergelijk de begeleide omgangsregeling en 
bemiddeling bij ophalen van de kinderen als dit spanningen 
geeft), in plaats van dat de capaciteit vooral wordt gestoken in 
het produceren van extra bureaucratie. 
De Raad zou al dan niet na reorganisatie kunnen worden 
betrokken bij de (handhaving van) de nakoming van zorg- en 
opvoedingsregelingen. Met klem wordt opgemerkt dat aan de 
Raad bij voorkeur slechts een adviserende functie tijdens het 
proces toekomt waar het betreft gevallen waarin maatregelen 
van kinderbescherming een rol spelen. 
 
7. Samenvattend overzicht 
 
Invoering van de onderhavige initiatiefwet leidt tot de vorming 
van twee «routes» waarlangs echtscheiding mogelijk is. De 
eerste (hoofd)route is de route die door dit wetsvoorstel wordt 
gecreëerd: de echtgenoten beëindigen hun huwelijk zelf langs 
administratieve weg, echter met juridische toetsing door een 
daartoe aangewezen deskundige jurist. Deze route is materieel 
te karakteriseren als zorgvuldig en daardoor langzaam: 
immers, de echtgenoten zijn verplicht zelf de gevolgen van hun 
echtscheiding te regelen in een convenant alvorens zij hun 
huwelijk kunnen beëindigen.  
Wat betreft de formaliteiten is deze route te karakteriseren als 
snel aangezien de rechtbankprocedure achterwege blijft. 
 
Een variant op de in de vorige alinea beschreven eerste route 
is de procedure die op gemeenschappelijk verzoek aanhangig 
wordt gemaakt bij de rechter. Ook hier geldt de verplichting van 
het opstellen van de overeenkomst als omschreven in artikel 
150 (nieuw). Echtgenoten zullen slechts voor deze procedure 
op gemeenschappelijk verzoek kiezen ingeval zij prijs stellen 
op het aldus verkrijgen van een executoriale titel. Denkbaar is 
ook 
dat erkenning van de administratieve echtscheiding een 
probleem vormt indien het gaat om een land dat niet behoort 
tot de Europese Unie en de echtgenoten om die reden kiezen 
voor de route op gemeenschappelijk verzoek via de rechter. 
Internationaal-rechtelijke aspecten kunnen dan de tussenkomst 
van een rechter noodzakelijk maken.  
 
De tweede route is die, die wordt gevoerd op tegenspraak. 
Onnodig te vermelden dat deze route sterk dient te worden 
ontmoedigd. De gedachte is hier dan ook dat de rechter de 
echtgenoten in vrijwel alle gevallen (terug) zal verwijzen naar 
de bemiddelaar. Zeker nu de forensisch mediator beschikbaar 
is, zal deze verwijzing de eerste optie zijn voor een rechter die 
wordt geconfronteerd met een echtscheidingsprocedure op 
tegenspraak. 
Voorts kan worden overwogen om in het algemeen een 
drempel in te bouwen waar het betreft de toegang tot de 
rechter. Deze drempel zou vervolgens nog hoger kunnen 
worden ingeval van een procedure op tegenspraak. Het ligt 
voor de hand om in dit verband te kiezen voor een verhoogd 
griffierecht (drang en geen dwang). Een dergelijke maatregel 
valt echter buiten het bereik van dit wetsvoorstel. Tot slot zal 
ook van de door de Minister van Justitie voorgestelde nadere  
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eisen aan het inleidend verzoekschrift een remmende werking 
uitgaan. 
 
Het bovenstaande leidt er toe dat er in de praktijk geen 
“sluiproute” zal ontstaan voor echtgenoten die de vereisten van 
het opstellen van een overeenkomst willen omzeilen. 
Overigens is ook niet goed denkbaar dat beide ouders in dit 
opzicht hetzelfde belang zouden kunnen hebben. 
 
8. Inwerkingtreding 
 
De beoogde datum van inwerkingtreding van het onderhavige 
wetsvoorstel was 1 maart 2005, de datum waarop de 
Verordening Brussel II bis in werking zal treden, op grond 
waarvan binnen de Europese Unie de administratieve 
echtscheiding zal worden erkend. Indiener erkent dat deze 
datum voor inwerkingtreding thans niet meer haalbaar is. Het 
spreekt voor zich dat, nu in de wettekst is bepaald dat de 
wetswijzigingen in werking treden op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip, het de indiener voor ogen staat dat 
inwerkingtreding na de parlementaire behandeling zo kort 
mogelijk na de datum van 1 maart 2005 zal plaatsvinden. 
 
9. Slot 
 
Het onderhavige wetsvoorstel is zeer overzichtelijk, kan snel 
worden ingevoerd op eenvoudige wijze en sluit nauw 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 
 
Artikel I 
Wijzigingen Burgerlijk Wetboek 
 
A, C t/m E, H, L, U, V 
Deze wijzigingen betreffen alle aanpassing aan de in artikel 
149 van Boek 1 BW geformuleerde mogelijkheid van 
beëindiging van het huwelijk zonder tussenkomst van de 
rechter. 
 
B. toelichting op artikel 77a (oud) 
Het initiatiefwetsvoorstel heeft mede het oogmerk om de 
beëindiging van een huwelijk via de route van de zogenaamde 
«flitsscheiding» niet meer mogelijk te doen zijn. Daartoe is het 
noodzakelijk om het artikel dat thans mogelijk maakt om het 
huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap te 
schrappen. Aan een dergelijke omzetting an sich zal in de 
praktijk zeer weinig behoefte meer bestaan vanaf het moment 
dat beëindiging van het huwelijk zonder tussenkomst van de 
rechter mogelijk zal worden zoals dit wetsvoorstel voorstaat. 
 
F. toelichting op artikel 77a (oud) 
Zie onder A. 
 
G. toelichting op artikel 80 e. (oud) 
Dit betreft een verwijzingsaanpassing. 
 
I. toelichting op artikel 149 (oud) 
Zoals reeds blijkt uit het voorgaande is gekozen voor het 
introduceren van de mogelijkheid van beëindiging van het 

huwelijk met wederzijds goedvinden naar analogie van de 
regeling die thans waar het betreft het geregistreerd 
partnerschap is opgenomen in artikel 80c., Boek 1 Burgerlijk 
Wetboek. Deze beëindigingsmogelijkheid staat op zichzelf en 
het gebruik er van dient te worden bevorderd. Daarom is 
gekozen voor het opnemen van artikel 150 (nieuw) in een 
aparte afdeling. Ook wetsystematisch bezien verdient de 
vorming van een aparte afdeling de voorkeur. 
 
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 zelf. De wetgever maakt daarmee duidelijk – 
echter zonder dwang uit te oefenen – dat beëindiging door de 
echtgenoten zélf 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 zonder 
tussenkomst van een rechter 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 (bijvoorbeeld het ontbreken van een 
wettelijke alimentatietermijn) worden automatisch opgeheven 
door het van overeenkomstige toepassing verklaren van de 
artikelen 155, 157, 158, 159, eerste en derde lid, 159a, 160 en 
164. 
Het argument dat bij ontbinding van het huwelijk zonder 
rechterlijke tussenkomst erkenning van het niet meer bestaan 
van het huwelijk door andere landen problematisch zou zijn, 
snijdt bij het aanvaarden van het onderhavige wetsvoorstel 
geen hout meer waar het betreft de landen van de Europese 
Unie: indien sprake is van een reguliere wettelijke 
beëindigingsmogelijkheid zoals hier voorgesteld, dient de 
desbetreffende beëindiging te worden erkend. Verwezen zij in 
dit verband naar de Verordening 1347/2000 en de Verordening 
Brussel II bis welke laatstgenoemde per 1 maart 2005 in 
werking treedt. 
In vergelijking met artikel 80c. Boek 1 Burgerlijk Wetboek is de 
scheidingsbemiddelaar die tevens jurist is en lid zijn van de 
FVAS of VSMN, toegevoegd als een van de professionals die 
de overeenkomst mede-ondertekenen. Beoogd zijn hier 
personen met een grondige kennis van de relevante 
rechtsgebieden zoals gewezen advocaten, gewezen 
notarissen, kandidaat-notarissen en (gewezen) rechters en 
wetenschappers. Vanzelfsprekend dienen de desbetreffende 
personen daarnaast ook te voldoen aan alle 
vakbekwaamheidseisen die door de hiervoor genoemde 
beroepsverenigingen worden gesteld aan een 
scheidingsbemiddelaar. Het verdient waarschijnlijk aanbeveling 
om te komen tot een register van professionals die bevoegd 
zijn tot medeondertekening. Immers, bij voorbaat staat 
evenmin vast dat elke advocaat of notaris in staat is de 
desbetreffende overeenkomst op zijn juridische merites te 
toetsen om de eenvoudige reden dat zij in andere vakgebieden 
zijn gespecialiseerd en zich niet met echtscheidingen bezig 
houden. Overigens kiest indiener er voor om geen 
monopoliepositie voor de VFAS en VMSN te scheppen, maar 
bij Algemene maatregel van bestuur meerdere ontwikkelingen 
op dit punt mogelijk te maken. 
 
Het schrappen van de tekst onder letter e. dient hetzelfde doel 
als het schrappen van artikel 77a: het ecarteren van de 
mogelijkheid het huwelijk om te zetten in een geregistreerd 
partnerschap.  
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J. toelichting op de artikelen 150, 151 en 152 (nieuw) 
Dit artikel volgt de structuur van artikel 80d. Boek 1 Burgerlijk 
Wetboek, wijkt er van af op enkele meer ondergeschikte 
punten en vult dit aan. 
 
De aanvullingen betreffen: 
•  de verplichtingvoor 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 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. 
Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de jurist die mede-
ondertekent – vrijwel steeds de scheidingsbemiddelaar – om 
door middel van ten minste een marginale toetsing er zorg voor 
te dragen dat de overeenkomst voldoet aan de wettelijke 
vereisten om nietigheid te voorkomen. 
Waar het betreft het ouderschapsplan dient een dergelijke 
toetsing vanzelfsprekend veel meer te omvatten. De praktijk 
zal zijn dat de overeenkomst – en derhalve het 
ouderschapsplan – in aanwezigheid en onder begeleiding van 
de scheidingsbemiddelaar tot stand komt. 
 
Overigens zij opgemerkt dat de onderwerpen die in de 
overeenkomst dienen te worden geregeld díe onderwerpen zijn 
die in een gemiddelde echtscheiding ten minste aandacht 
behoeven. 
 
Het wetsvoorstel legt de nadruk – ingeval de echtelieden 
kinderen hebben – op het ouderschapsplan, dat nader wordt 
uitgewerkt in subonderdelen die praktisch beschouwd echter 
een grote samenhang vertonen. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat ouders grondig stilstaan bij alle aspecten van de 
zorg voor en de opvoeding van hun kinderen in de periode na 
de scheiding en hierover specifieke afspraken maken met 
elkaar. Zoals hiervoor reeds vermeld, vormt in gevallen waarin 
ouders thans hun echtscheiding regelen met behulp van een 
bemiddelaar dit onderwerp (ook wel zorgmodel genoemd) een 
vast onderdeel in het bemiddelingsproces. 
 
Het is tevens de taak van de scheidingsbemiddelaar om door 
de echtgenoten gemaakte afspraken die beogen werking te 
hebben jegens derden zoals de afspraak over het ontslag uit 
de aansprakelijkheid van een van de echtgenoten voor de 
hypothecaire geldlening of de afspraak over de voortzetting 
van de huurovereenkomst door een van de echtgenoten 
vooraf ter accordering voor te leggen aan de betrokken derde. 
 
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 immers 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 uitzonderingsgevallen de rechter kunnen worden 
gevraagd om een beschikking te 
geven in het kader van een procedure op gemeenschappelijk 
verzoek.  
 
Gekozen is voor de doornummering van de artikelen 150 (oud) 
en 151 (oud) naar respectievelijk artikel 151 (nieuw) en 152 
(nieuw). Materiële wijzigingen worden niet beoogd. 
 
K. toelichting op artikel 154 (oud) 
Aan artikel 154 wordt een nieuw lid toegevoegd dat beoogt dat 
echtgenoten die er voor kiezen om hun huwelijk niet zelf te 
beëindigen maar de rechter gemeenschappelijk te verzoeken 
de echtscheiding uit te spreken, de verplichting hebben om een 
overeenkomst op te stellen als bedoeld in artikel 150. De 
gedachte is hier dat de eigen verantwoordelijkheid in een 
procedure op gemeenschappelijk verzoek net zozeer opgeld 
doet als ingeval de echtgenoten hun echtscheiding zonder 
rechter regelen. 
 
M. toelichting op artikel 169 (oud) 
Dit betreft een verwijzingsaanpassing. 
 
N. toelichting op artikel 247 (oud) 
Toevoeging van een derde lid maakt duidelijk het belang van 
een goede band van het kind met beide ouders. Een dergelijke 
band dient door beide ouders te worden bevorderd. Ingeval 
van beëindiging van de relatie is vervolgens vanzelfsprekend 
dat de band niet wordt gestaakt. 
 
O. toelichting op artikel 251 (oud) 
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. De in dit artikel genoemde 
gelijkwaardigheid van beide ouders is een explicitering van het 
bepaalde in artikel 247 dat geldt tijdens het huwelijk. Zoals in 
het voorgaande reeds uitvoerig betoogd, leidt de beëindiging 
van het huwelijk op geen enkele wijze tot beëindiging van het 
ouderschap. Wel zullen er veelal praktische wijzigingen 
ontstaan die aandacht behoeven. Hierbij kan men denken aan 
het feit dat na een scheiding vaak niet langer door beide 
ouders op hetzelfde adres wordt gewoond. Ook kan het zo zijn 
dat de ouder die tijdens het huwelijk meer dan de andere ouder 
invulling gaf aan een verzorgende rol ten aanzien het kind, zich 
genoodzaakt ziet om na de beëindiging van het huwelijk actief 
te worden op de arbeidsmarkt. 
Gelijkwaardigheid impliceert dat beide ouders ook wat het 
tijdsaspect betreft in beginsel in gelijke mate de plicht en het 
recht hebben om het kind te verzorgen en op te voeden. 
Gesproken in termen van het niet adequate begrip “omgang”: 
beide ouders hebben de plicht tot en het recht op gelijke 
«omgang» met hun kind. Het vierde lid biedt ouders de 
mogelijkheid om bij het opstellen van het ouderschapsplan of 
het wijzigen daarvan, onder handhaving van de als norm 
gestelde gelijkwaardigheid, wel rekening te houden met 
praktische belemmeringen, echter uitsluitend voor zover en 
zolang daarvan sprake is. Onder praktische belemmeringen 
wordt bijvoorbeeld verstaan het ongelijke aantal uren dat 
ouders kunnen werken, het niet kunnen nakomen van de 
gemaakte afspraken door bijvoorbeeld militaire uitzending, het 
op afstand van elkaar wonen, etc. In zo’n situatie is het belang 
van de kinderen natuurlijk gediend met maatwerk opdat zij niet 
worden verplicht erg veel te reizen, in twee steden te sporten 
en dergelijke. Niettemin is het de bedoeling van dit  
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wetsvoorstel dat bij dat maatwerk bewust overleg wordt 
gevoerd vanuit gelijkwaardige posities van beide ouders en 
niet van een zekere voorrangspositie van de moeder.  
De aanpassing van het vijfde lid leidt er toe dat alleen de ouder 
die het zelf niet in het belang van het kind acht dat hij met het 
gezag over het kind blijft belast, een verzoek tot beëindiging 
van dit gezag kan indienen. Deze aanpassing is logisch, 
gezien de doelstelling van het wetsvoorstel om 
echtscheidingen niet te laten ontaarden in vechtscheidingen en 
gezien het feit dat voor de andere ouder de weg openstaat van 
artikel 269. Artikel 269 maakt duidelijk dat er echt iets aan de 
hand dient te zijn voordat een ouder onvrijwillig van het gezag 
wordt ontzet. In gelijke zin (één-oudergezag kan slechts 
gevraagd worden voor de andere ouder) is artikel 253n, dat 
ziet op ongehuwde ouders, aangepast. 
 
P. toelichting op artikel 251a (oud) 
Deze wijziging betreft slechts een systematische. 
 
Q. toelichting op artikel 252 (oud) 
Deze wijziging beoogt ook de gevallen van gezamenlijk gezag 
door ouders buiten de wettelijk beschreven relatievormen 
zoveel mogelijk gelijk te behandelen als de gevallen van 
gezamenlijk gezag door ouders die gehuwd zijn. Ook in 
dergelijke gevallen zullen de ouders dus bij ontbinding van hun 
relatie door middel van een specifieke overeenkomst een 
ouderschapsplan moeten maken. 
 
R. toelichting op artikel 253a. (oud) 
Met betrekking tot de geschillenregeling die is opgenomen in 
het eerste lid van het artikel wordt opgemerkt dat hiermee een 
laagdrempelige rechtsingang – een lik-op-stuk procedure – 
wordt gecreëerd waar het betreft conflicten over zorg- en 
opvoedingsregelingen. 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 14 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 
de meest geëigende voorkomt. De rechter heeft daartoe een 
zeker arsenaal aan rechtsmiddelen beschikbaar en kan ook de 
bestaande afspraken of regelingen ambtshalve wijzigen. 
 
Uiteraard staat ook in het geval van een conflict over een zorg- 
en opvoedingsregeling de ouderlijke verantwoordelijkheid 
voorop en dienen de ouders – 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 uiteraard 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 
desbetreffende afspraken schendt, dan wel zich niet 
constructief heeft opgesteld bij de bemiddeling of de 
comparitie. Daarnaast kan de rechter door de wet 
toegestane dwangmiddelen opleggen, waarmee de naleving 
van zijn beslissing kan worden geëffectueerd. 
 
Het onderhavige artikel is alleen van toepassing op ouders die 
gezamenlijk het gezag uitoefenen. Door de voorgestelde 
wijzigingen wordt het leeuwendeel van de zorg- en 

opvoedingsconflicten tussen ouders onder de werking van dit 
artikel gebracht. Opgemerkt wordt nog dat thans een 
wetsvoorstel aanhangig is (Kamerstukken II 2003/2004, 29 
353) dat het mogelijk maakt dat, ingeval van eenhoofdig 
gezag, één ouder de echter verzoekt om dit eenhoofdige 
gezag in gezamenlijk gezag te wijzigen. Op deze wijze zullen 
op termijn ook vele gevallen die dateren van vóór de invoering 
van het automatisch voortduren van het gezamenlijk gezag na 
scheiding, onder de voorgestelde regeling gaan vallen.  
 
S. toelichting op artikel 253aa. (oud) 
Deze wijziging beoogt de gevallen waarin sprake is van 
gezamenlijk gezag door ouders binnen een geregistreerd 
partnerschap zoveel mogelijk gelijk te behandelen als de 
gevallen waarin sprake is van gezamenlijk gezag door ouders 
in situaties waarin sprake is van een huwelijk. 
 
T. toelichting op artikel 253n  
Overeenkomstig artikel 251, lid 5 is ook in artikel 253n 
gewijzigd dat één ouder slechts ten behoeve van de andere 
ouder kan verzoeken dat deze alleen met het gezag wordt 
belast. 
 
V. toelichting op artikel 253sa. (oud) 
Deze wijziging beoogt de gevallen waarin sprake is van 
gezamenlijk gezag door een ouder en een niet-ouder zoveel 
mogelijk gelijk te behandelen als de gevallen waarin sprake is 
van gezamenlijk gezag door ouders. 
 
W. toelichting op artikel 377a. (oud) 
Zoals in het voorgaande besproken, wordt door dit artikel een 
minimumomgangsnorm gesteld voor de gevallen waarin 
sprake is van eenhoofdig gezag. 
 
X. toelichting op artikel 377e. (oud) 
Deze regeling vormt de pendant van artikel 253a. lid 1 (nieuw) 
voor de gevallen waarin niet sprake is van gezamenlijk gezag 
door de ouders. 
 
Y. toelichting op artikel 377h. (oud) 
Na invoering van het voorgestelde artikel 253a. bestaat aan dit 
artikel geen behoefte meer. 
 
Artikelen II, III, V t/m XII 
 
Deze wijzigingen betreffen alle aanpassing aan de in artikel 
149 van Boek 1 BW geformuleerde mogelijkheid van 
beëindiging van het huwelijk zonder tussenkomst van de 
rechter. De door dit wetsvoorstel nieuw geïntroduceerde 
scheidingsroute wordt voor zover van toepassing ook 
opgenomen in deze artikelen waarin thans nog slechts de 
huidige echtscheiding wordt bedoeld en genoemd. Het betreft 
derhalve in het algemeen technische aanpassingen. Wel 
plaatst indiener daarbij nog de navolgende kanttekeningen.  
Ten eerste is de inventarisatie van aan te passen wetsartikelen 
op enkele onderdelen nog onderwerp van overleg met 
vakdepartementen. Dit kan mogelijk op een later tijdstip tot 
aanvullende wijzigingen leiden. Voorts is afgezien van het voor 
de nieuwe scheidingsroute formuleren van een equivalent waar 
huidige wetgeving verwijst naar het treffen van voorlopige 
voorzieningen of het instellen van een nevenvordering, 
aangezien dat toch een gang naar de rechter zou inhouden. 
Dat zou zich niet met het uitgangspunt van scheiden zonder 
rechterlijke tussenkomst verdragen. Uiteraard sluit dit niet uit 
dat echtgenoten via een scheidingsbemiddelaar voorlopige 
afspraken maken.  
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In de tweede plaats is afgezien van aanpassing van het 
beoogde artikel 56 Wet werk en bijstand, omdat ook daar een 
verplichting om een alimentatieverzoek aanhangig te maken 
zich niet met het karakter van de alternatieve scheidingsroute 
zou verdragen. Indiener voorziet hier in de praktijk ook geen 
problemen, omdat in voorkomende gevallen gemeenten de 
aanvragende partij een redelijke termijn zal gunnen om langs 
de weg van de scheidingsbemiddeling tot adequate financiële 
afspraken te komen.  
Daarnaast is, zoals ook bij de regering geïnitieerde 
wetsvoorstellen gebruikelijk is, afgezien van het aanpassen 
van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). 
Aanpassing van die wet ten einde voor de ambtsdragers ook 
aan de alternatieve scheidingsroute te verbinden gevolgen kan 
bij een eerstvolgende wijziging van de Appa worden 
meegenomen.  
Tenslotte is indiener gestuit op de wet van 16 mei 1829, 
houdende bepalingen wegens den overgang van de vroegere 
tot de nieuwe wetgeving (Stb. 1829, 29 ). Voor zover bekend is 
deze wet in onbruik geraakt. Indiener ziet dan ook van wijziging 
daarvan af en gaat ervan uit dat deze wet wordt ingetrokken. 
 
Artikel IV 
Wijzigingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
 
A. toelichting op artikelen 585 en 611a (oud)  
De aanpassingen van deze artikelen maken het mogelijk dat 
de rechter ambtshalve de dwangmiddelen dwangsom en 
lijfsdwang kan opleggen en niet meer op verzoek van één der 
partijen. Daarmee wordt voorkomen dat partijen in een 
vechthouding tegenover elkaar komen te staan. 
  
B. toelichting op artikel 807 (oud) 
De aanpassing maakt duidelijk dat hoger beroep niet kan 
worden ingesteld. De desbetreffende beschikkingen van de 
rechter dienen finaal te zijn. Het past niet bij het lik-op-stuk 
karakter van de bedoelde regelingen om tegen de 
desbetreffende beschikkingen -behoudens ingeval lijfsdwang- 
wordt opgelegd hoger beroep in te kunnen stellen. Het is 
vooral in het belang van het kind, dat de juridische strijd niet tot 
in den treuren wordt gevoerd. Alle partijen weten daarnaast 
meteen waar zij aan toe zijn. 
 
C. toelichting op artikel 812 (oud) 
De aanpassing wil de beschikkingen door de rechtbank 
gegeven in het kader van de procedure van de artikelen 253a., 
lid 1 en 377e, lid 1 onder het bereik van dit artikel brengen, 
waarmee directe executie van de desbetreffende beschikking 
mogelijk wordt in die uitzonderingsgevallen waarin dat 
noodzakelijk blijkt te zijn. Deze directe executie past bij het lik-
op-stuk karakter van de bedoelde regelingen. 
 
Artikel XIII 
Inwerkingtreding 
 
De beoogde datum van inwerkingtreding van 1 maart 2005, 
hing samen met de datum van inwerkingtreding van de 
Europese Verordening die hiervoor is genoemd. Het spreekt 
voor zich dat nu in de wettekst is bepaald dat de 
wetswijzigingen in werking treden op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip het de indiener voor ogen staat dat 
inwerkingtreding na de parlementaire behandeling zo kort 
mogelijk na de datum van 1 maart 2005 zal plaatsvinden.  
 
Luchtenveld 

 

'Na scheiding contact met 
beide ouders' 
 
DEN HAAG - Kinderen hebben het recht na een 
echtscheiding hun beide ouders te blijven zien. Ouders 
blijven na een scheiding samen verantwoordelijk voor hun 
kinderen.  
 
Dit is de kern van een wetsvoorstel dat minister van Justitie 
Donner binnenkort bij de Tweede Kamer zal indienen. De 
ouder die de dagelijkse zorg heeft (vaak de moeder) is 
verplicht ervoor te zorgen dat een kind ook met de andere 
ouder blijft omgaan. Als ze willen scheiden moeten ouders 
daartoe een zogeheten ouderschapsplan opstellen. Als de 
ouders er samen niet uitkomen kan de rechter hen naar een 
bemiddelaar sturen. 
 
Door ouders te dwingen een plan voor de verzorging van de 
kinderen op te stellen, wil Donner problemen rond de omgang 
met kinderen na de scheiding voorkomen. Op dit moment 
mogen circa 300.000 kinderen na een scheiding een van hun 
ouders niet meer zien, zo blijkt uit cijfers van de Stichting 
Dwaze Vaders. Meestal komt dat doordat de ouders onderling 
onenigheid hebben. Donner wil ouders verplichten van tevoren 
goede afspraken te maken. 
 
Ouders moeten in het vervolg als zij een scheiding aanvragen 
ook een ouderschapsplan indienen. Daarin moeten ze 
minimaal afspraken vastleggen over de manier waarop de 
kinderen worden opgevoed, over de contacten tussen de 
kinderen en de beide ouders, over de manier waarop de 
ouders elkaar op de hoogte houden van wat er met de 
kinderen gebeurt en over de alimentatie. 
 
Dat plan kan worden uitgebreid met afspraken over sport, 
verjaardagen, vakanties en de medische verzorging van de 
kinderen. Er mag in elk geval niet in staan dat een kind met 
één van de ouders geen contact mag hebben. ,,Omgang is in 
het belang van het kind'', schrijft Donner. Kinderen zijn 
overigens niet verplicht allebei de ouders te zien. De rechter 
moet mondige kinderen in principe altijd vragen wat zij van de 
afspraken vinden. Als ze ouder zijn dan twaalf jaar is dat zelfs 
verplicht. 
 
De rechter beoordeelt het ouderschapsplan. Als de ouders er 
samen niet uitkomen kan hij hen naar een professionele 
bemiddelaar doorsturen. Soms kunnen ouders niet samen 
overleggen, bijvoorbeeld als een van hen in een Blijf van mijn 
Lijfhuis of een psychiatrische inrichting zit. Dan moet de rechter 
beoordelen of er een goede regeling voor de kinderen is 
getroffen.  
 
In het wetsvoorstel, dat de minister gisteren voor advies naar 
een aantal instanties heeft gestuurd, wordt ook de 
'flitsscheiding' afgeschaft. Daarmee konden mensen die wilden 
scheiden hun huwelijk laten omzetten in een geregistreerd 
partnerschap. Daarna was het mogelijk de scheiding in 
onderling overleg snel af te wikkelen. Donner heeft al eerder 
aangekondigd dat hij daar van af wil, omdat de flitsscheiding 
niet erkend wordt in het buitenland. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer wil echter de mogelijkheid van een 
flitsscheiding handhaven. 
 

Nederlands Dagblad, 20 januari 2005 
__________________________________________________ 
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Wetsvoorstel Donner 
 
Het gehele wetsvoorstel van Donner kunt u bij de Stichting 
opvragen. 
Het grote verschil met het voorstel van Luchtenveld is, dat 
Donner altijd de rechter in wil schakelen bij een scheiding. 
 
Het wetsvoorstel van Donner is nog niet voor advies bij de 
Raad van State ingediend. 
 

 
 

Nieuwe cijfers 
  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een 
berekening gemaakt waaruit blijkt dat ook nog eens 28.000 
kinderen betrokken zijn bij een verbreking van een 
samenwoonrelatie. 
 
Jaarlijks zijn er bijna 40.000 echt- en flitsscheidingen (36.000 
kinderen) en 70.000 verbrekingen van samenwoonrelaties 
(28.000 kinderen). 
Daar zijn +/- 64.000 kinderen bij betrokken (175 kinderen per 
etmaal). 
 
Volgens de Nederlandse Gezinsraad ziet bijna de helft van de 
kinderen een van beide ouders (meestal vader) niet of 
nauwelijks. 
 En er is een vergelijkbaar aantal kinderen uit gescheiden 
samenwoners. Dus cumulatief ruim (64.000 : 2 = 32.000 x 16 
(jaar stichting) = 512.000 scheidingskinderen die geen contact 
hebben met een van beide ouders, hun grootouders en andere 
familieleden.  
Kortom, ongeveer 2 miljoen mensen zijn direct of indirect 
betrokken bij dit immens sociaal probleem met vergaande 
gevolgen. 
 
 

 

Tegen het licht: Herziening 
van het Familierecht 
 
Kunnen we met de voorstellen van Donner en Luchtenveld 
hopen op betere tijden? 
 
Ik geloof het niet. 
In beide voorstellen staat weer geen sanctie op het niet 
nakomen van wat voor afspraken dan ook. Ja, de rechter kan  
zo nodig een dwangmiddel opleggen, maar hoelang heb je dan 
inmiddels je kind al niet gezien en wat als je geld op is om 
(weer) te procederen?? 
 
Natuurlijk is het goed om voor een scheiding goede afspraken 
te maken over de zorg van je kinderen of zoals beschreven in 
de memorie van toelichting van Donner: “Het is voor de 
ontwikkeling van een kind belangrijk dat het, ook na scheiding 
van zijn ouders, contact heeft met beide ouders en dat de 
ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor 
zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling.” 
Nou meneer Donner, ik ben mij van af de geboorte van mijn 
dochter al het een en ander zeer bewust, maar toch zie ik mijn 
kind al zes jaar niet meer. Want moeder wil gewoon niet, 
ondanks mediation, onderzoeken en omgangshuis. 
 
Je kunt het mooiste ouderschapsplan gemaakt hebben maar 
als na scheiding je ex de bekende middelvinger naar je 
omhoog steekt, sta je weer machteloos.  
 
Voor ouders die niet met elkaar getrouwd zijn veranderd er ook 
niet veel. Waar in het wetsvoorstel gesproken wordt over 
‘scheiding’ wordt hieronder verstaan: echtscheiding, scheiding 
van tafel en bed en ontbinding van een geregistreerd 
partnerschap. En voor al die andere vaders en moeders die 
geen gezag hebben? 
Donner stelt voor om artikel 377a op een drietal punten te 
wijzigen. Voor belang van ouders zonder gezag is: 
 
“Ten eerste wordt in het eerste lid het recht op omgang van het 
kind met zijn beide ouders of met degene die een nauwe 
persoonlijke betrekking tot hem staat opgenomen. Ten tweede 
is het recht van de ouder die niet het gezag heeft, uitgebreid 
met een verplichting tot omgang.” 
“Om tot uitdrukking te brengen dat een kind een eigen recht 
heeft op omgang met zijn beide ouders is dit recht met zoveel 
woorden opgenomen in het eerste lid van artikel 377a. Dit 
recht is gebaseerd op het recht van het kind zoals 
geformuleerd in artikel 9IVRK. Dit recht waarborgt dat “een 
kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen 
hun wil, tenzij deze scheiding noodzakelijk is in het belang 
van het kind.” Dit recht zal voornamelijk betekenis hebben in 
situaties dat beide ouders niet het gezag over hun kind 
uitoefenen, bijvoorbeeld na een ontheffing, maar ook in 
situaties dat één ouder het gezag heeft.”  
 
Ja daar gaan we weer, ‘in het belang van het kind’ zal  door 
veel rechters weer misbruikt worden om je kind het geluk te 
ontnemen om bij jou te kunnen zijn en zodoende de ouder met 
gezag te ‘belonen’?  
 
Het moge duidelijk zijn dat ik zeer pessimistisch ben over beide 
voorstellen. 
Hopelijk vergis ik mij en gaan onze kinderen betere tijden 
tegemoet en kan ik weer beter slapen. 
 
Sjaak Pagie. 
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Advocatencolumn 
Recht toe Recht aan 
 
Een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag 
indienen: kan dat? 
 
Stel, u heeft de wens samen met de moeder (die alleen het 
gezag heeft) het gezamenlijk ouderlijk gezag te gaan 
uitoefenen. Dat is geen probleem indien de moeder daaraan 
haar medewerking wil verlenen. In dat geval kan een 
gezamenlijk gelijkluidend verzoek bij de griffie van het 
kantongerecht of een verzoek bij de rechtbank worden 
ingediend. Maar hoe zit het als de moeder geen medewerking 
wenst te verlenen? 
 
Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: het starten van een 
(verzoekschrift)procedure waarin u de rechter verzoekt het 
eenhoofdig gezag te wijzigen in het gezamenlijk ouderlijk 
gezag. 
 
U stuit hierbij op een probleem. Een verzoekschrift kan alleen 
door de rechter in behandeling worden genomen indien de wet 
die mogelijkheid biedt. Met andere woorden, in de wet moet de 
mogelijkheid staan om namens één ouder een verzoekschrift in 
te kunnen dienen waarin wordt verzocht om het gezamenlijk 
ouderlijk gezag. Het ‘recht’ om zo’n verzoekschrift in te dienen 
is tot op heden niet in de wet opgenomen. De rechter zal het 
verzoek niet-ontvankelijk verklaren. 
 

 
WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 
advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis    Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 
      2595 EE Den Haag 
 
      Telefoon: 070 – 3818915 
-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht     www.wgw-advocaten.nl 
      info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 
      E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag     wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 
      sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 
      E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen    vanweegberg@wgw-advocaten.nl
 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 
Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 

een second opinion. 

Gelukkig is het recht in beweging en zie je dat de wetgever de 
jurisprudentie volgt. De afgelopen tijd zijn er diverse uitspraken 
gewezen door rechters die vinden dat een verzoek om 
toewijzing van het gezamenlijk ouderlijk gezag wel in 
behandeling moet worden genomen, zowel in zaken waarin de 
partijen gehuwd zijn geweest als in zaken waarin de partijen 
hebben samengewoond of alleen een relatie met elkaar 
hebben gehad. De rechters verwijzen hierbij naar artikel 8 
EVRM waarin – kort gezegd – het recht op family life is 
gewaarborgd. 
 
De wetgever zal de wet gaan aanpassen aan deze 
ontwikkeling. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet 
duidelijk, maar de kans is groot dat in de wet zal komen te 
staan dat de niet met het gezag belaste ouder eenzijdig een 
verzoek om toewijzing van het gezamenlijk ouderlijk gezag kan 
indienen. 
  
Resten nog twee vragen: 1) aan welke criteria toetst de rechter 
en 2) kan zo’n verzoekschrift nu al worden ingediend? 
 
Wat betreft de eerste vraag kan ik u geen eenduidig antwoord 
geven. Laat ik met een citaat uit een uitspraak van een 
kantonrechter het voorlopige antwoord geven:  
 

‘Hoofdregel is dat beide ouders gezamenlijk het gezag 
uitoefenen en dat slechts tot eenhoofdig gezag wordt beslist 
indien het belang van het kind dat met zich meebrengt. In dit 
geval doet zich de situatie voor waarin van aanvang af sprake 
is van eenhoofdig ouderlijk gezag en dat moet worden 
beoordeeld of gezamenlijk ouderlijk gezag meer in het belang 
van de minderjarige is dan het eenhoofdig gezag.’ 

 
Hier schieten we natuurlijk niet erg veel mee op: het mag 
bekend zijn dat je met ‘het belang van het kind’ alle kanten op 
kunt. En wat te doen indien het (uit het gezamenlijk gezag 
voortvloeiende) overleg bewust wordt bemoeilijkt door één van 
de ouders? Het blijkt dat rechters verschillend omgaan met de  

vraag wat te doen als tussen de ouders spanningen bestaan  
en zij niet optimaal met elkaar communiceren.  
 
De concrete invulling van de criteria zal pas duidelijk(er) 
worden indien er meer uitspraken bekend zijn. Met andere 
woorden, het voeren van procedures is noodzakelijk.  
 
En dat brengt mij bij de tweede vraag: kunt u nu al (hoewel de 
wet nog niet in gewijzigd) een verzoekschrift indienen waarbij u 
eenzijdig om gezamenlijk ouderlijk gezag verzoekt? Het 
antwoord daarop is ja! Let u wel op: dat het verzoekschrift nu 
ontvankelijk is (op grond van de jurisprudentie) wil nog niet 
zeggen dat het verzoek ook wordt toegewezen. Dat laatste zal 
door de rechter, mogelijk naar aanleiding van een advies van 
de raad voor de kinderbescherming, eerst inhoudelijk moeten 
worden beoordeeld. 
 
Conclusie 
Indien u een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag 
indient zal de rechter op grond van de jurisprudentie en 
vooruitlopend op de wetswijziging dat verzoek in behandeling 
nemen. Hoe de rechter de zaak inhoudelijk beoordeelt, aan 
welke criteria hij toetst en hoe om te gaan met een 
tegenwerkende andere ouder zal de toekomst moeten leren. 
Het voeren van procedures zal daaraan een bijdrage moeten 
leveren. Mijn kantoor kan u daarin adviseren en bijstaan. 
 

Ik houd u op de hoogte! 
Mr. J.M. Wigman 
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In reactie op de 
advocatencolumn 
 
Donateurs van de stichting kunnen gebruik maken van het 
gratis consult om met 1 van de advocaten de procedure te 
bespreken om eenzijdig gezamenlijk ouderlijk gezag te  
verzoeken. 
 
Hoe u zich aan kunt melden en op welke data de consulten in 
februari en maart zullen zijn vind u ook in deze nieuwsbrief. 
 

 
 

Het gebeurd wel degelijk… 
 
Berichten als het onderstaande bericht kunnen de burger 
meer moed geven. 
 
Onlangs bereikte mij van een van de advocaten, die zich 
inzetten voor onze donateurs, het bericht dat er in de zaak van 
een donateur een uitspraak was gedaan voor het verkrijgen 
van omgang.  
De uitspraak: 
Proefcontacten vastgelegd op straffe van een 
dwangsom van EUR 1.000, = !!!!! 
 
Het spreekt voor zich dat wij u dergelijk goed nieuws niet 
willen onthouden. 
 

 
 

Rechtbank wil meer 
bemiddelen  
 
Artikel uit De Stentor van 05-11-2004  
van een medewerker  
 
5 NOVEMBER 2004 - LELYSTAD - Procederen betekent 
vaak de tegenpartij zwart maken, weet voorzitter Bert 
Maan van de rechtbank Zwolle - Lelystad. ‘Maar bij 
sommige zaken is hard tegen hard procederen absoluut 
geen oplossing.‘ Dan moet mediation uitkomst bieden. De 
rechtbank gaat er binnenkort mee beginnen.  
 
Bijvoorbeeld in familiezaken waar kinderen bij betrokken zijn. 
‘Bij een echtscheiding kunnen conflicten gemakkelijk 
escaleren, terwijl je weet dat beide partijen door de kinderen 
altijd weer met elkaar te maken krijgen. Dan kun je beter 
proberen om ze samen tot een oplossing te laten komen met 
mediation‘, zegt Maan. 
 
Bij mediation worden advocaten en rechters zoveel mogelijk 
buiten de deur gehouden. Een professionele, onafhankelijke 
mediator gaat in gesprek met de betrokken partijen en probeert 
samen met hen het conflict op te lossen zonder juridische taal. 
‘Dus er is geen rechter die de partijen een besluit oplegt en de 
één in het gelijk stelt en de ander in het ongelijk. De 
schuldvraag is bij mediation ook helemaal niet relevant, het 
gaat juist om het vinden van een oplossing waar beide partijen 
mee kunnen leven‘, legt projectleider Gert Jan Smits uit. 
 
Dat kan vooral goed werken bij familierecht, arbeids- en 
huurconflicten en bij bestuurlijke geschillen. Volgens Maan is 
het uiteindelijk de bedoeling om mediation ook bij strafzaken in  

te zetten. 
‘Nu wordt dat heel beperkt al gedaan. Bij uit de hand gelopen 
burenruzies bijvoorbeeld.‘  
 
OVERGEWAAID 
In sommige gevallen is mediation echter absoluut geen optie. 
Wanneer de partijen bijvoorbeeld totaal geen zin meer hebben 
om met elkaar te onderhandelen. ‘Of wanneer een conflict zo 
erg is geëscaleerd dat alleen een principiële uitspraak de boel 
nog kan sussen. Sommige mensen hebben nou eenmaal 
behoefte aan een vonnis van een rechter‘, weet Smits. 
 
Mediation is een vorm van bemiddeling die is overgewaaid uit 
de Verenigde Staten. Daar is één advocaat op vierhonderd 
inwoners beschikbaar. ‘Er zijn dus veel advocaten op weinig 
inwoners en die moeten allemaal hun brood verdienen. 
Daarom wordt er veel en snel geprocedeerd. In Amerika is om 
die reden een manier gezocht om gerechtelijke procedures 
buiten de rechtspraak om op te lossen‘, legt Maan uit. 
 

 
 

Mediation verlicht werkdruk  
 
Artikel uit De Stentor van 05-11-2004  
 
5 NOVEMBER 2004 - LELYSTAD - Het ministerie van 
Justitie wil in Nederland bij iedere rechtbank een 
aanspreekpunt voor mediation instellen om onder meer de 
werkdruk bij Justitie te verminderen.  
 
‘Al denk ik niet dat wij het hierdoor minder druk krijgen hoor. 
Het kan er misschien wel voor zorgen dat het aantal keren dat 
er een beroep wordt gedaan op de rechter minder snel stijgt. 
Maar dat aantal blijft hoe dan ook gewoon stijgen‘, zegt 
president Bert Maan van de rechtbank Zwolle-Lelystad. 
 
Om na te gaan of mediation werkt en of er vraag naar is, wordt 
er bij verschillende rechtbanken in Nederland een 
mediationweek gehouden. In de rechtbanken in Lelystad en 
Zwolle is dat van 8 tot en met 12 november. 
 
GESPREKKEN 
Zo‘n 45 zaken worden hier behandeld door mediators, 
variërend van arbeids- en familiezaken (bijvoorbeeld 
omgangsregelingen, alimentatie en boedelverdelingen) tot 
zakelijke conflicten, huurzaken en een zaak tussen een 
gemeente en een inwoner die regelmatig geluidsoverlast 
veroorzaakt. 
 
‘In de meeste gevallen zijn er twee tot vier gesprekken nodig. 
De zaken die in de mediationweek worden behandeld, moeten 
in maart 2005 helemaal zijn afgerond‘, vertelt 
projectcoördinator Jikke de Graaf-Panhuis. 
 
Als de proef slaagt, wordt mediation volgend jaar in alle 
Nederlandse rechtbanken ingevoerd.  
 
AANSPREEKPUNT 
‘De rechtbanken fungeren dan alleen als aanspreekpunt. 
Mensen die gebruik willen maken van mediation kunnen bij de 
rechtbank een lijst met mediators inzien en zelf een afspraak 
regelen‘, aldus Maan.  
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Opvang voor mannen na 
scheiding in flat Cremerplein  
Artikel uit Utrechts Nieuwsblad van 15-01-2005  
Door Miro Lucassen  
 
UTRECHT - De woonflat aan het Cremerplein in Utrecht 
wordt voor een deel aangepast tot opvang voor mensen 
die buiten hun schuld op straat staan.  
 
Bij iedere huuropzegging reserveert Mitros de woonruimte voor 
het zogeheten corporatiehotel, dat vijftien appartementen gaat 
tellen. 
 
De opvangvoorziening, die vooral wordt gebruikt door 
gescheiden mannen, komt in handen van stichting De Tussen-
voorziening. Deze stelt een huismeester aan en meubileert de 
appartementen. Rond de ’hotelkamers’ kunnen gewone huur-
ders blijven wonen. De voormalige bejaardenflat telt 46 
wooneenheden. 
 
De huidige bewoners van het Cremerplein zijn deze week 
ingelicht over de plannen. Tijdens een informatie-avond 
toonden zij zich bezorgd over mogelijke overlast van nieuwe 
bewoners. De vijftig jaar oude voormalige bejaardenflat is 
gehorig, en naar de mening van de huurders niet geschikt voor 
huishoudens met kinderen. De kroost van gescheiden mannen 
komt in elk geval op bezoek, is de ervaring met andere 
corporatiehotels in de stad. In de Pedagogenbuurt was een 
dergelijke voorziening tot de sloop van de oude flats. Aan de 
Blauwkapelseweg is er een met 26 kamers in een voormalig 
studentencomplex. Nog niet duidelijk is of de huidige bewoners 
van het Cremerplein actie gaan voeren tegen de komst van het 
corporatiehotel. 
 
Mitros en de gemeente praten al jaren over nieuwbouw van 
een corporatiehotel aan de Briljantlaan bij Rotsoord. Dat plan 
komt niet verder dan de tekentafel omdat Utrecht nog niet weet 
hoe de stad verder wil met Rotsoord. ,,Omdat het allemaal zo 
vreselijk lang duurt zijn we gaan zoeken in ons bestaand 
bezit’’, zegt woordvoerder Vermeulen van Mitros. 
 
De corporatie verzekert de buurt dat er geen overlast zal zijn. 
Vermeulen: ,,Dit is een keurig verblijf bestemd voor tijdelijke 
huisvesting.’’ Deoude plannen om de flat te slopen houdt 
Mitros in de bureaulade tot er een nieuwbouw corporatiehotel 
is.  

 
 

Alimentatie Verhoging  
Automatische verhoging alimentatie niet verplicht 
 
Een lagere alimentatie dan volgens de jaarlijkse wettelijke 
indexering is voorgeschreven is mogelijk. 
De verhoging is weliswaar van toepassing op alle alimentaties, 
zowel op de door een rechter vastgestelde als op de onderling 
geregelde. Maar velen weten niet dat men van dit percentage 
naar beneden kan afwijken.  
 
Wanneer voordelig? 
Een vermindering van de indexering met 1% bij een alimentatie 
van € 500,= per maand levert een besparing van € 60,= per 
jaar op. 
 
Is uw financiële situatie van dien aard dat u van mening bent 
dat u de indexering niet kunt doorvoeren, dan kunt u bij de 
stichting een voorbeeldbrief verkrijgen die te gebruiken is voor 
een voorstel aan de ex-partner. 
________________________________________________________________ 

Hoe lang duurt de 
partneralimentatie?  
 
U kunt met uw ex-partner afspraken maken over 
alimentatie voor een bepaalde periode of voor een 
onbepaalde periode. 
 
Wilt u dat niet of lukt dat niet, dan zal de rechter niet alleen 
bepalen welk bedrag moet worden betaald, maar zal hij of zij 
ook de alimentatie voor een bepaalde periode of voor een 
onbepaalde periode vaststellen. 
 
Als uw ex-partner en u over de duur van de 
alimentatieverplichting een afspraak hebben gemaakt, dan 
eindigt de verplichting in principe als de periode die uw ex-
partner en u hebben afgesproken voorbij is. Datzelfde geldt als 
de rechter in de beschikking heeft aangegeven hoelang de 
alimentatieverplichting duurt. De alimentatieregeling eindigt in 
elk geval als één van de ex-partners overlijdt. Ook eindigt de 
betalingsverplichting als degene die alimentatie ontvangt, 
trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat 
samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd of 
geregistreerde partners zijn.  
 
Voor alimentatieregelingen die op of na 1 juli 1994 zijn 
vastgesteld, geldt in principe een alimentatieplicht voor de ex-
partner van maximaal 12 jaar. Het maakt daarbij niet uit of de 
alimentatieregeling in onderling overleg of via de rechter tot 
stand is gekomen. Dit is vastgelegd in de Wet limitering 
alimentatie. De wettelijke alimentatieplicht is van kortere duur 
als een huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en er 
geen kinderen zijn. In dit geval kan de alimentatieplicht niet 
langer duren dan de duur van het huwelijk. Al naar gelang de 
afspraken die onderling of via de rechter worden gemaakt, kan 
een alimentatietermijn langer of korter duren. 
 
Voor alimentatie die al vóór 1 juli 1994 werd betaald, omdat uw 
ex-partner dat hebben afgesproken of omdat de rechter dat 
heeft bepaald, eindigt de alimentatieregeling niet automatisch 
na een bepaalde periode. Hebben uw ex-partner en u wel een 
termijn afgesproken of is er in de beschikking een termijn 
genoemd, dan eindigt de plicht uiteraard als die termijn om is. 
Natuurlijk kunt u de rechter om wijziging van de afgesproken of 
vastgestelde periode vragen, als later blijkt dat die periode te 
kort of te lang is en daardoor één van de ex-partners ernstig 
wordt benadeeld. 
 
De alimentatiebedragen veranderen jaarlijks. De minister van 
Justitie bepaalt met welk percentage alimentatiebedragen 
aangepast moeten worden. Met ingang van 1 januari 2005 
gaan de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,1% 
omhoog. Dit percentage is afhankelijk van de loonindex. Het 
loonindexcijfer wordt vastgesteld door het CBS op basis van de 
salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. 
 
Indexeringspercentages laatste 5 jaar:  
 

alimentatie
2000  2,5%  
2001  3,3%  
2002  4,6%  
2003  3,9%  
2004  2,5%  
2005  1,1%  
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Advocatenconsulten Stichting 
nog steeds succes. 
 
De maandelijkse gratis advocatenconsulten die De 
Stichting voor haar donateurs kan organiseren zijn nog 
steeds een succes. 
 
Een korte terugblik op 2004: 
In het afgelopen jaar heeft de Stichting 10 keer een 
maandelijks advocatenconsult kunnen organiseren. 
De zomerperiode is uitgesloten van consulten. 
In dit jaar hebben 35 donateurs van de diensten van de 
advocaten, die de doelstelling van de Stichting onderschrijven, 
gebruik gemaakt. 
 
De advocaten: 
De advocaten die zich beschikbaar stellen om de consult-
avonden mogelijk te maken doen dit op onafhankelijke basis. 
Zij zijn niet in dienst van de Stichting, echter zij onderschrijven 
wel de doelstelling van de Stichting. 
Deze advocaten beschikken over ruime kennis en ervaring ten 
aanzien van alles wat met het omgangsrecht/familierecht te 
maken heeft. 
De advocaten stellen zich niet alleen beschikbaar voor de 
consulten. Als onze medewerkers van de telefoonavonden 
dringende vragen hebben van donateurs of de Stichting advies 
nodig heeft, dan kunnen wij bij hen aankloppen. 
Informatie middels de advocatencolumn Recht toe Recht aan 
is ook in deze nieuwsbrief te vinden. 
 
De consulten: 
Recentelijk, sinds januari 2005, is er het een en ander 
veranderd in het aantal beschikbare consulten en hun locatie. 
Voorheen was er iedere maand een consult op een wisselende 
locatie, te weten in Den Haag of in Hengelo. 
Het kwam vaak voor dat donateurs die gebruik wilden maken 
van het consult in Den Haag uit het oosten des land kwamen 
en andersom. 
Dit bleek niet altijd even prettig voor een goede 
serviceverlening naar onze donateurs, en soms lastig omdat 
de Stichting nu eenmaal met vrijwilligers werkt. 
In onderling overleg met de advocaten en de Stichting is in de 
frequentie van consulten verandering gekomen. 
Resultaat van deze verandering is zeer positief te noemen: 
er zullen nu iedere maand consulten gepland worden in zowel 
Den Haag als Hengelo. 
Het streven van de Stichting is om de data ervan zo kort moge-
lijk op elkaar te laten aansluiten.  
Het grote voordeel voor u als donateur is dat u, op korte 
termijn, kunt kiezen voor een consult op een van de 
aangegeven locaties. 
Per aanmelding/donateur wordt in principe 30 minuten 
gereserveerd voor een persoonlijk gesprek met een advocaat. 
Op de consultavonden zijn medewerkers van de Stichting 
aanwezig met koffie, raad en daad. 
 
Het doel van deze consulten is donateurs in de gelegenheid te 
stellen om gratis advies te vragen aan een advocaat die 
bekend is met omgangsrecht/familierecht.  
Het kan gaan om een nieuw te starten procedure, een second 
opinion, informatie in het algemeen, kortom, alle zaken die met 
het omgangsrecht te maken hebben. 
 
U zult begrijpen dat de Stichting zich het recht moet voorbe-
houden om consultavonden te annuleren bij  onverhoopte 

calamiteiten, echter wij verwachten dat dit zo min mogelijk het 
geval zal zijn. 
 
De voorwaarden: 
Deelname aan het advocatenconsult kent slechts enkele 
voorwaarden.  
Deze voorwaarden heeft de Stichting moeten stellen om 
donateurs ten opzichte van elkaar niet te duperen. 
 

- U bent betalende donateur van de Stichting. 
- Staat u reeds ingeschreven dan is de Stichting 

genoodzaakt te controleren of u uw donaties heeft 
voldaan of u te vragen dit alsnog te doen (minimaal 
voor 1 jaar). 

- Bent u nieuwe donateur dan dient u vóór deelname 
aan het spreekuur uw donatie voor minimaal 1 jaar te 
voldoen. (€  30,00). 

- U geeft zich op bij een telefoonmedewerker of via de 
site. Vermeld uw naam, adresgegevens en 
bereikbaarheid d.m.v. een telefoonnummer (bij 
voorkeur geen mobiel nummer) en, zeer wenselijk, 
een e-mailadres en een korte beschrijving van “het 
probleem”. 

 
Nadat uw aanmelding bij de Stichting is binnen gekomen zal 
deze worden verwerkt door de consultcoördinator. Deze zal 
z.s.m. met u contact opnemen om de voortgang van uw 
afspraak te bespreken. 
 
De Stichting heeft, (en behoud) voor betalende donateurs die 
al eerder gebruik hebben gemaakt van een consult, de 
mogelijkheid gecreëerd om meerdere keren van een consult 
gebruik te maken. 
Hier zijn echter wel kosten aan verbonden, te weten  
€ 50,00 per 45 minuten. 
 
Tot slot: 
De Stichting en de advocaten zijn bereid om u zo veel als 
mogelijk gebruik te laten maken van haar diensten. 
Als u na een consult besluit om met de advocaat die u te woord 
heeft gestaan verdere “zaken” te gaan doen, dan is dat op 
persoonlijke titel. U maakt dan met de advocaat afspraken, de 
Stichting heeft dan geen “bemoeienis” meer met u en uw 
(nieuwe) advocaat. 
Vanzelfsprekend blijft de Stichting wel voor uw overige vragen 
of problemen te benaderen. 
 
Mocht u, na aanmelding voor een consult, besluiten eerder op 
persoonlijke titel de advocaat inschakelen die zich beschikbaar 
stelde voor een consult, dan vervallen de “rechten” op het 
gratis consult.  
 
Tot ziens op een van de advocatenconsulten van de Stichting? 

Annemarie Willemsen. 
  

Data advocatenconsulten: 
 

DATUM LOCATIE VANAF 
16 februari ‘05 Hengelo (OV) 18.00 uur

23 februari ‘05 Den Haag 19.00 uur

16 maart ‘05 Den Haag 19.00 uur

23 maart ‘05 Hengelo (OV) 18.00 uur
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Regioavonden 
 
De Stichting tracht op regelmatig terugkerende avonden 
voor mensen in de regio contactavonden te organiseren. 
 
Op dit moment staan er 2 regioavonden gepland, te weten: 
 

Regioavond Bodegraven 17 februari 2005 
  
Locatie:  Evertshuis te Bodegraven 
  Spoorstraat 15, 2411 ED Bodegraven. 
Zaal open:  vanaf 19:15 uur 
Aanvang: 19:30 uur tot ca. 22:00 uur 
 
Regioavond Delft 11 april 2005 
 
Locatie:  Wijkcentrum Wippolder te Delft 
  Professor Krausstraat 50, 2628 JN Delft 
Zaal open:  vanaf 19:15 uur 
Aanvang: 19:30 uur tot ca. 22:00 uur 
 

 
 

Actie vanuit de Stichting!!!!!! 
  
Er zijn allerlei acties die mensen ondernemen om het 
omgangsonrecht in de publiciteit te brengen. 
Het geeft je als actienemer het idee iets te kunnen doen 
aan het onrecht waarmee we geconfronteerd worden 
binnen het omgangsrecht. 
  
Regelmatig wordt de aan de Stichting de vraag gesteld hoe het 
zit met acties die wij (gaan) ondernemen. We kunnen u melden 
dat de Stichting bezig is met het organiseren van een actie die 
eind februari plaats zal gaan hebben. 
Over de inhoud van deze actie kunnen wij u nog geen 
mededelingen doen (wij maken slapende honden wel 
wakker, maar niet als het om de plannen van een actie gaat), 
behalve dat u beslist van de partij moet zijn!!! 
  
Wij roepen alle donateurs, belanghebbenden en 
internetbezoekers dan ook op om de laatste week 
van februari regelmatig een bezoek te brengen aan 
de site van de Stichting op www.dwazevaders.nl. 
 
Mocht u het internet niet kunnen bezoeken, dan is het kijken bij 
een vriend/kennis/internetcafé zeer beslist de moeite waard in 
die periode. 
U wordt dan in de gelegenheid gesteld om actief mee te doen 
en iets te betekenen in de gezamenlijke en toch zo persoon-
lijke strijd. 
  
U hoort van ons, en wij als het nodig is ook graag van u!!!!!!!  
 
Het bestuur. 

 

Om u in de 
gelegenheid te stellen 
om actief uw steentje 
bij te dragen, is de 
oproep tot ACTIE 
geplaatst. 
 
Ten tweede kunt u uw 
bijdrage leveren door 
de enquête in te vullen 
en op te sturen. 
 
U hoeft voor het 
sturen van de enquête 
geen andere informa-
tie uit uw nieuwsbrief 
te knippen.  
Er is gekozen voor 
plaatsing op de kaft. 
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Uw medewerking gevraagd! 

Langs de lijn afknippen en ingevuld opsturen s.v.p. 

 
Om voor de behandeling van het Wetsvoorstel de 
2de kamerleden met up to date cijfers te kunnen 
confronteren verzoeken wij u een kleine enquête in te 
vullen en aan de Stichting op te sturen naar: 
 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 1086 
2410 CB Bodegraven 
e-maillen naar: mail@dwazevaders.nl      of 
te faxen naar  078-6930956 
 
S.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is. 
 
Donateur nummer * :                     .  .  .  .    
* te vinden op de adressticker  
 
Wie was aanvrager v.d (echt)scheiding? M  /  V  
Scheidingsdatum (dd-mnd-jr.) ….. - ..…- ….. 
Heeft u Co-ouderschap? J  /  N                 
Heeft u beide het ouderlijk gezag? J  /  N 
 
Heeft bemiddeling plaats gevonden? J  /  N   
        Indien ja, door wie?   ……………………  
 
Is er (op papier) een omgangsregeling? J  /  N   
 
Wordt omgangsregeling nageleefd? J  /  N 
 
Indien Nee, Kortgeding gevoerd? J  /  N  
              Wanneer? (dd-mnd-jr.)  ….. - ..…- ….. 
              Na Kort Geding wel omgang? J  /  N 
 
Indien na Kortgeding geen omgang, heeft u 
               Hogerberoep aangetekend? J  /  N  
               Wanneer? (dd-mnd-jr.)  ….. - ..…- ….. 
               Na Hoger Beroep wel omgang? J  /  N 
 
Aantal kinderen:    
 
  …. jongen(s)         woonachtig bij:    vader  /  moeder  
 
  …. meisje(s)         woonachtig bij:    vader  /  moeder 
  
  
Bedankt voor uw medewerking!!!!! 
 
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld!! 
 

 
 


