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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.dw zevaders.nl a
Fax: 0172611384 
  
Bestuur: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    André Cox 
Annnemarie Willemsen     
 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 56: 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 
Wat hadden we het gehoopt, het doorvoeren van het 
wetsvoorstel van Luchtenveld. Maar de politiek stak daar 
vooralsnog een stokje voor….. 
 
Op het allerlaatste moment werd pas bekend dat het 
wetsvoorstel van Luchtenveld over 2 dagen behandeld zou 
gaan worden, namelijk dinsdagavond 24 mei jl. en 
donderdagochtend 26 mei jl. Op dinsdagavond was het de 
beurt aan de woordvoerders van de verschillende partijen, en 
op donderdag kon dhr. Luchtenveld commentaar geven.  
De bedoeling was dat kort hierna over het initiatief wetsvoorstel 
van Luchtenveld gestemd zou gaan worden. Diverse partijen 
hadden enige moeite met het voorstel van Luchtenveld, zoals 
met het opnemen van een minimum aan omgang in de wet of 
het uitspreken van dwangmiddelen door een rechter.  
Meer hierover te lezen is op onze site bij het onderdeel politiek.  
Het positieve van deze avond was dat een aantal partijen geen 
onderscheid willen maken in omgang tussen kinderen van 
gehuw-den, samenwonenden of niet samenwonenden. 
 
Wat is de stand van zaken op dit moment?  
 
Zoals u weet had minister Donner van Justitie ook een 
wetsvoorstel ingediend ten aanzien van de omgang met 
kinderen. U raad het al. De meeste partijen wilden toch 
wachten met stemmen over het wetsvoorstel van Luchtenveld 
totdat het wetsvoorstel van minister Donner bekend zou zijn 
om dit te kunnen vergelijken.  
Daarnaast heeft dhr. Luchtenveld later nog enkele 
aanpassingen verricht in zijn eigen voorstel naar aanleiding 
van het commentaar van de kamerleden. 
 
Zoals het er nu naar uitziet hoopt men kort na het zomerreces 
een beslissing te kunnen nemen, dwz in de week van 1 
september a.s. 
Tevens wordt er dan ook gestemd over wetsvoorstel 29353 
waarin onder ander  voorgesteld wordt dat mensen die geen 
gezag hebben dit gezag kunnen aanvragen bij de rechter 
zonder toestemming van de gezaghebbende. 
 
Door alle politieke beweging zouden we bijna de vraag 
vergeten wat  wij allemaal gedaan hebben als stichting de 
afgelopen maanden. We hebben in ieder geval niet stilgezeten.  
Als eerste was daar natuurlijk de geslaagde emailactie naar 
alle Tweede Kamerleden eind februari.  
Velen van u hebben een e-mail gestuurd naar alle 150 
kamerleden waarin het wetsvoorstel van Luchtenveld gesteund 
werd. Tegelijkertijd hebben we een brief gestuurd naar de 
leden van de vaste kamercommissie om ons standpunt ten 
aanzien van het omgangsrecht duidelijk te maken. 
Verder hebben we de afgelopen maanden liefst 5 
regioavonden gehouden in heel het land. Verslagen van 
enkelen hiervan kunt u verderop in deze Nieuwsbrief vinden. 
Tussendoor heeft de stichting daarbij ook nog diverse 
interviews gegeven en hebben een aantal donateurs in het 
tijdschrift Bambini gestaan. En dit alles ook naast onze 
“normale” werkzaamheden zoals de telefoondienst , het 
advocatenconsult en het beantwoorden van alle e-mail. 
 
Op dit moment zijn de vakanties weer aangebroken. Het 
bestuur van de stichting wenst u in ieder geval een hele 
prettige vakantie! 
 
 Perry Stuart. 

 

www.dwazevaders.nl 
 

Jullie zullen dit stukje iedere keer weer tegenkomen 
binnen de nieuwsbrief. Als je de cijfers bekijkt dan kunnen 
wij zeggen dat er danig gekeken wordt op de site.  
Met andere woorden: het is niet rustig geweest.  
 
Nog even de uitleg van de tellers: wij hebben dus een 
zichtbare, de nieuwkomers, en een onzichtbare, de totale,  
waar wij alle gegevens kunnen uithalen die wij nodig hebben. 
Hieronder staan weer de gegevens van de beide tellers op 7 
juli. 
 
Unieke bezoekers:    32994 (hallo!!) 
Totale bezoekers:  104591 (hallooooo) 
Hierbij zijn de getallen van de actie nog niet opgeteld. 
 
Pageviews/uur:    2362                Pageviews/dag:  5757 
 
Wij hebben weer een nieuwe drukst bezochte dag.  
Uiteraard is dit de dag van de start van de e-mail actie op 25 
februari jl. Die dag bezochten ons 379 nieuwkomers op de site, 
werd de pagina 26745 keer bekeken en over het weekend 
heen werd de pagina in totaal 42756 keer bezocht.  
Al met al een mooi actie resultaat. Hoeveel mails er verstuurd 
zijn weten wij niet omdat iedereen vrij was een mail te 
versturen naar de kamerleden. 
 
Er is ook weer een nieuwe top tien gekomen. Hieronder staan 
de cijfers van de gasten die ons het meest bezochten vanaf de 
laatste nieuwsbrief(55) tot 7 juli. 
 
De top tien van interessante bezoekers met het aantal 
bezoeken per gast:                     
 
Tweede Kamer Staten-Generaal, Den Haag, Nederland  545 
 
Hogeschool van Utrecht, Utrecht, Nederland           456 
 
Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland       412 
 
Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland       402 
 
Ministerie van Justitie, Den Haag, Nederland      376 
 
Ministerie van VROM             298 
 
Ministerie van Financiën            278 
 
Ned. Orde van Advocaten, Den Haag, Nederland     251 
 
VNG, Den Haag, Nederland           234 
 
Ministerie van SZ en W, Den Haag, Nederland      198 
 
Dit is wat er te vertellen is aan interessante gegevens uit de 
statistieken van een site.  
Wil je nog meer weten dan kun je via de unieke teller de 
pagina’s volgen van teller twee.  
Alle grafieken van de site komen van teller twee. Het is de 
bedoeling om teller een en twee op de site te zetten in 
augustus, zo kan iedereen het aantal totale bezoekers volgen. 
 
Hebben jullie nog verwijzingen voor ons naar andere sites, 
geef het even door aan webmaster@dwazevaders.nl , zij zijn 
jullie dankbaar voor iedere informatie. 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

4 

Nieuw: Forum op de site 
 
Tegenwoordig bezit de site ook een forum waarin discussies 
gestart kunnen worden of waar u uw  persoonlijke verhaal of 
persoonlijke onderwerp kunt plaatsen. 
De stichting wil hiermee voorkomen dat het gastenboek voor 
dergelijke onderwerpen wordt gebruikt. 
Dit forum geeft meer mogelijkheden tot plaatsen en reageren 
op de verhalen en het vinden van elkaar bij gelijkwaardige 
situaties. 
Eenmaal op het forum dient u zich wel te registreren om deel 
te kunnen nemen aan de discussies. Registratie is eenmalig. 
Je kunt je ook aanmelden als beheerder of moderator van de 
discussies om “wildgroei” van het gebruik van het forum te 
voorkomen. Start je zelf een discussie dan beheer je deze ook 
door er toezicht op te houden. 
Het forum is te vinden op de homepage van de Stichting op: 
www.dwazevaders.nl 
 
Tot slot een huishoudelijke mededeling. In de vakantieperiode 
wordt de site voor twee dagen gesloten. Dit is om een revisie 
uit te voeren en om nog enige puntjes op de i te zetten. Wij 
vragen daarvoor uw begrip. 
 
Andre Cox. 
 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
Nieuwsbrief via internet 
 
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een Internetaansluiting.  
U kunt ons helpen de drukkosten van de Nieuwsbrief te 
beperken als wij u de Nieuwsbrief via internet beschikbaar 
kunnen stellen. 
U krijgt dan een userid en password waarmee u via de website 
van de stichting toegang krijgt naar de Nieuwsbrief.  
Tevens kunt u alle voorgaande Nieuwsbrieven online bekijken. 
 
Voor degene die bij deze Nieuwsbrief een accept girokaart 
bijgesloten vinden hebben wij op het gedeelte boven de 
machtigingskaart uw  donateurnummer en het bij ons bekend 
zijnde emailadres van u geprint. 
 
Als u een userid en password wil hebben dan verzoeken wij u 
een e-mail te sturen naar mail@dwazevaders.nl met als 
onderwerp “Nieuwsbrief”.  
Vermeld u in uw e-mail uw donateurnummer. U krijgt uw userid 
en password z.s.m. toegestuurd. 
 
Degene die per automatische incasso de donatie overmaken 
en die ook een userid en password willen hebben, verzoeken 
wij eenzelfde e-mail te sturen. Uw donateurnummer staat op 
de adressticker vermeld. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
 

 

Advocatencolumn 

  
Recht toe Recht aan 
 
Succes vervangende erkenning 
Stel, u heeft uw kind niet erkend. Nadat uw relatie is geëindigd 
wilt u uw kind alsnog erkennen, maar de moeder wil daaraan 
niet de vereiste medewerking verlenen. Wat moet u doen om 
alsnog tot erkenning te kunnen overgaan?  
 
Zoals gezegd dient de moeder haar medewerking te verlenen 
bij de erkenning (overigens niet bij een huwelijk, dan vindt de 
erkenning ‘automatisch’ plaats bij de aangifte). Indien de 
moeder geen medewerking wenst te verlenen, kunt u door 
middel van een verzoekschrift de rechtbank verzoeken om 
vervangende toestemming te geven. De toestemming van de 
rechtbank komt als het ware in de plaats van de toestemming 
van de moeder.  
 
In een dergelijke procedure wordt een bijzonder curator 
benoemd die namens uw kind optreedt. De bijzonder curator 
adviseert de rechtbank nadat hij zelf een soort van onderzoek 
heeft gedaan. Uiteindelijk neemt de rechtbank een beslissing. 
 
Hoe liggen uw kansen in zo’n zaak? De laatste tijd voer ik 
regelmatig dergelijke procedures en mijn ervaring is dat, indien 
er (beperkte) omgang plaatsvindt, de rechtbank overwegend 
positief reageert en de vervangende erkenning uitspreekt. 
Eigenlijk is dat ook logisch: als er omgang plaatsvindt hoort 
daar erkenning bij. 
 
Indien er geen omgang plaatsvindt wordt het lastiger, omdat er 
dan allerlei andere omstandigheden een grotere rol gaan 
spelen. Omstandigheden die meestal door de moeder worden 
opgeworpen, zoals geen of beperkt family life, slechte 
onderlinge verstandhouding en negatieve uitlatingen aan het 
adres van de vader.  
 
Kortom, indien u uw kind alsnog wenst te erkennen heeft u een 
goede kans indien u omgang heeft. Indien er geen omgang is 
ligt het wat moeilijker, maar dat hoeft geen reden zijn om het 
niet te proberen! 

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

 
Tussenstand inzake informatie van derden (artikel 
1:377c BW) 
Eindelijk is het dan gelukt: een procedure met een zitting in 
een zaak tegen een school die geen informatie wilde 
verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder.  
 
Helaas bleek dat de moeder inmiddels was verhuisd en dat zij 
het kind van school had gehaald zonder de vader van haar 
nieuwe adres op de hoogte te stellen. Het verzoek om 
schoolrapporten, tien-minuten-gesprekken enz. was dus niet 
meer aan de orde. Wel liet de rechter weten dat de school 
verplicht is dergelijke informatie te verstrekken aan de niet met 
het gezag belaste ouder.  
Een gunstig signaal voor vergelijkbare zaken! 
 
Omdat de moeder het kind van school had gehaald, en de 
school wist naar welke nieuwe school het kind was gegaan, 
heb ik aan de rechtbank verzocht de school te verplichten 
bekend te maken naar welke school de minderjarige was 
uitgeschreven. 
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De school wilde dit niet bekend maken. De school wilde dit niet bekend maken. 
Zowel de school als ik hebben de rechtbank verzocht hierover 
een duidelijke beslissing te geven (de school wilde weten hoe 
zij daar in de toekomst mee om moet gaan).  

Zowel de school als ik hebben de rechtbank verzocht hierover 
een duidelijke beslissing te geven (de school wilde weten hoe 
zij daar in de toekomst mee om moet gaan).  
De rechtbank gaat zich hierin uitgebreid verdiepen. Het 
wachten is nu op een beschikking van de rechtbank.  
De rechtbank gaat zich hierin uitgebreid verdiepen. Het 
wachten is nu op een beschikking van de rechtbank.  
Ik houd u op de hoogte! Ik houd u op de hoogte! 
  

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

  
Toch sanctie via het strafrecht bij niet nakoming 
omgang? 
Toch sanctie via het strafrecht bij niet nakoming 
omgang? 
In artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht is het onttrekken 
aan het gezag strafbaar gesteld. In beginsel wordt dit artikel 
gebruikt bij situaties waarbij de niet met het gezag belaste 
ouder zijn kind bij zich houdt en niet (of te laat) terugbrengt 
naar de met het gezag belaste ouder.  

In artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht is het onttrekken 
aan het gezag strafbaar gesteld. In beginsel wordt dit artikel 
gebruikt bij situaties waarbij de niet met het gezag belaste 
ouder zijn kind bij zich houdt en niet (of te laat) terugbrengt 
naar de met het gezag belaste ouder.  
  
Het artikel wordt ook gebruikt in situaties waarin beide ouders 
het gezag hebben en de niet verzorgende ouder (meestal de 
vader) zijn kind bij zich houdt en niet (of te laat) terugbrengt 
naar de verzorgende ouder (meestal de moeder). 

Het artikel wordt ook gebruikt in situaties waarin beide ouders 
het gezag hebben en de niet verzorgende ouder (meestal de 
vader) zijn kind bij zich houdt en niet (of te laat) terugbrengt 
naar de verzorgende ouder (meestal de moeder). 
  
Er zijn uitspraken bekend waarbij een vader de kinderen één 
dag langer bij zich hield en daarvoor door justitie werd vervolgd 
en ook werd gestraft! 

Er zijn uitspraken bekend waarbij een vader de kinderen één 
dag langer bij zich hield en daarvoor door justitie werd vervolgd 
en ook werd gestraft! 
  

 
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. 

Zou je de zaak ook om kunnen draaien? Stel, een moeder 
werkt niet mee aan de omgangsregeling. Hierdoor wordt het 
kind aan het gezag van de vader onttrokken. Immers, hij is niet 
meer in staat het gezag over zijn kind uit te oefenen. Kan hij 
met succes een beroep doen op artikel 279 van het Wetboek 
van Strafrecht?  

Zou je de zaak ook om kunnen draaien? Stel, een moeder 
werkt niet mee aan de omgangsregeling. Hierdoor wordt het 
kind aan het gezag van de vader onttrokken. Immers, hij is niet 
meer in staat het gezag over zijn kind uit te oefenen. Kan hij 
met succes een beroep doen op artikel 279 van het Wetboek 
van Strafrecht?  
  
Je zou zeggen van wel, zeker als je kijkt naar de strekking van 
artikel 279. De strekking van deze bepaling is, om degenen die 
wettig gezag uitoefenen over een minderjarige, in staat te 
stellen hun taak te vervullen. Het is de bedoeling dat op die 
manier de minderjarige wordt beschermd. In praktijk blijkt 
echter dat een aangifte met een beroep op artikel 279 (in een 
situatie bij gezamenlijk gezag en een ouder die de 
omgangsregeling niet nakomt) niet leidt tot een vervolging.  

Je zou zeggen van wel, zeker als je kijkt naar de strekking van 
artikel 279. De strekking van deze bepaling is, om degenen die 
wettig gezag uitoefenen over een minderjarige, in staat te 
stellen hun taak te vervullen. Het is de bedoeling dat op die 
manier de minderjarige wordt beschermd. In praktijk blijkt 
echter dat een aangifte met een beroep op artikel 279 (in een 
situatie bij gezamenlijk gezag en een ouder die de 
omgangsregeling niet nakomt) niet leidt tot een vervolging.  
  
Recent heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan 
(HR, 15 februari 2005, nummer 01198/04). In deze uitspraak is 
het onttrekken aan het gezag strafbaar gesteld. De Hoge Raad 
heeft onder andere het volgende overwogen: 

Recent heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan 
(HR, 15 februari 2005, nummer 01198/04). In deze uitspraak is 
het onttrekken aan het gezag strafbaar gesteld. De Hoge Raad 
heeft onder andere het volgende overwogen: 
  

‘Degene die (mede) het gezag over een minderjarig kind 
uitoefent kan dit kind desondanks aan het gezag en/of 
het opzicht van een ander onttrekken, bijvoorbeeld door 
zich niet te houden aan een bij rechterlijke beslissing 
vastgestelde (voorlopige) omgangsregeling.’  

‘Degene die (mede) het gezag over een minderjarig kind 
uitoefent kan dit kind desondanks aan het gezag en/of 
het opzicht van een ander onttrekken, bijvoorbeeld door 
zich niet te houden aan een bij rechterlijke beslissing 
vastgestelde (voorlopige) omgangsregeling.’  

  
In de toelichting op deze uitspraak is het volgende opmerkelijk:  In de toelichting op deze uitspraak is het volgende opmerkelijk:  
  

‘Het is interessant om te zien dat ouders die moeten 
ervaren dat de andere ouder in het kader van een 
omgangsregeling het kind niet (op tijd) terugbrengt een 
gehonoreerd beroep kunnen doen op de strafrechter. 
(…) ‘Boze vaders’ roepen al langer om het opnemen 
van strafrechtelijke antwoorden op het niet nakomen 
van de omgangsregeling. Als zij

‘Het is interessant om te zien dat ouders die moeten 
ervaren dat de andere ouder in het kader van een 
omgangsregeling het kind niet (op tijd) terugbrengt een 
gehonoreerd beroep kunnen doen op de strafrechter. 
(…) ‘Boze vaders’ roepen al langer om het opnemen 
van strafrechtelijke antwoorden op het niet nakomen 
van de omgangsregeling. Als zij het kind opzettelijk 
onttrekken aan het gezag kunnen zij dus op grond van 
deze uitspraak door de strafrechter  
worden veroordeeld.  
Het zou wel eens de moeite waard kunnen zijn om via  

een rechtsgang te onderzoeken of deze vaders van  
hetzelfde artikel gebruik kunnen maken indien de 
andere ouder in strijd met een door de rechter 
opgelegde omgangsregeling handelt. Dan wordt immers 
door (meestal) de moeder het kind aan het gezag 
onttrokken.’ 

 
Gezien de inhoud van de laatste alinea lijkt er een taak te zijn 
weggelegd voor ouders die het gezag hebben en die te maken 
hebben met een ouder die geen medewerking verleent aan de 
omgangsregeling, namelijk: op grote schaal aangifte doen op 
grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht! 
 
Mocht de aangifte niet tot een vervolging leiden (vraag altijd 
om een schriftelijke beslissing), dan kan tegen zo’n 
sepotbeslissing binnen drie maanden een klaagschrift worden 
ingediend bij het Gerechtshof (een zogenaamde artikel 12 
procedure). Het Gerechtshof beoordeelt of er wel of geen 
vervolging had moeten plaatsvinden. 
 
Ik ben graag bereid u bij te staan in het opstellen van een 
klaagschrift voorzien van een juridische onderbouwing.  
Eén goede beslissing van het Gerechtshof kan voldoende zijn 
om de aangiftes kans van slagen te geven.  
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag. 
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Artikel 279  
Wetboek van 
Strafrecht 
 
Kent u artikel 279 uit het wetboek van strafrecht?  
 
1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het 
wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van 
degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 
geldboete van de vierde categorie. 
 
Dit artikel wordt regelmatig gebruikt tegen vaders die niet op 
tijd hun kinderen terugbrengen na een omgangsweekend. En 
tegen deze vaders worden ook straffen uitgesproken. 
 
Wat nu als beide ouders het gezag hebben?  
Kun je dan ook een beroep doen op deze wet als de 
“verzorgende” ouder de omgang frustreert?  
U heeft er zojuist in de column van mr. Wigman meer over 
kunnen lezen. 
Er zijn inmiddels mensen die met dit gegeven aan de slag zijn 
gegaan.  
 

Oproep Oproep Oproep Oproep !!!! 
 
De stichting is dan ook op zoek naar meer mensen die op 
basis van artikel 279 naar de rechter gegaan zijn, want we 
zouden graag willen weten of een rechter inderdaad een straf 
oplegt aan verzorgende ouders. (meestal de moeder). 
 
Kortom, we zouden graag willen weten of er met 2 maten wordt 
gemeten door rechters. (dus eigenlijk een vorm discriminatie 
wordt gepleegd) 
 
Indien dit zo is dan wil de stichting proberen om hier iets mee 
te doen. In welke vorm hangt een beetje af van het aantal 
aanmeldingen dat we krijgen. 
 
Heeft u het gezag maar geen omgang omdat de “verzorgende” 
ouder de omgang frustreert terwijl u wel omgang op papier 
heeft, en u heeft aangifte gedaan hiertegen met of zonder 
succes, laat het ons dan weten.  
U kunt er misschien meerdere mensen mee helpen. 
 
De manieren waarop u in contact kunt komen met de stichting 
staan vermeld in de colofon van deze nieuwsbrief. 
 

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

Van strijd naar succes? 
 
Het ouderschapsplan 
 
Als het aan minister Donner ligt, worden scheidende ouders 
binnenkort verplicht om samen een ouderschapsplan op te 
stellen dat meegestuurd wordt met het verzoek tot ontbinding 
van het huwelijk.  
In dit plan moet worden vastgelegd hoe ouders samen willen 
omgaan met de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van de 
kinderen.  
Het uitgangspunt hierbij is dat kinderen recht hebben op 
contact met beide ouders en dat ouders samen 
verantwoordelijk blijven voor hun kinderen.  
De volgende vragen dienen in ieder geval beantwoord te 
worden binnen een ouderschapsplan: 
 

- Waar verblijven de kinderen? 
- Is er een omgangsregeling afgesproken of co-

ouderschap? 
- Hoe worden beslissingen over school en bijvoorbeeld 

grote uitgaven genomen? 
- Hoe informeren de ouders elkaar? 
- Hoe worden de afspraken geëvalueerd? 

 
Het is belangrijk dat de afspraken in het ouderschapsplan 
controleerbaar zijn. Vage termen als: ‘vader blijft betrokken’ of 
‘regelmatig een afspraak’ horen niet thuis in het 
ouderschapsplan. Het gaat om concrete afspraken: Hóe blijft 
vader betrokken? Wanneer is regelmatig?  
 
Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid hoort ook het over en 
weer informeren van elkaar. Ook daar kunnen afspraken over 
worden vastgelegd: Hoe zijn de contacten met school, wie gaat 
er naar ouderavonden of gaan de ouders samen? Wordt er 
regelmatig telefonisch gesproken of is er een wat formelere 
afspraak handig, zoals elke tweede woensdag van de maand 
overleg? 
Soms is het handig om specifieke afspraken te maken, 
bijvoorbeeld als één van de ouders mee zal gaan naar 
muziekles of optreedt als coach van het voetbalteam van de 
kinderen.  
 
Indien er besloten wordt tot het aangaan van een co-
ouderschap, is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt 
over wanneer de kinderen waar zijn, hoe de kosten concreet 
worden verdeeld en waar de kinderen op school gaan. 
Dit heeft gevolgen voor de woonplaats van beide ouders.  
De afspraken binnen het ouderschapsplan kunnen heel 
concreet gemaakt worden, al moet daarbij wel rekening 
gehouden worden met een onzekere toekomst.  
Daarom is het aan te raden deze afspraken regelmatig te 
evalueren en veranderingen vast te leggen bij de rechtbank.  
 
Een ouderschapsplan geeft houvast voor de toekomst.  
De afspraken zijn niet vrijblijvend, maar worden vastgelegd bij 
de rechtbank. Beide ouders hebben iets om op terug te vallen 
als er wrijvingen ontstaan of beloftes niet worden nagekomen.  
De eerste insteek is echter dat ouders goed nadenken over het 
gezamenlijk ouder blijven, ook al zijn zij geen partners meer. 
Dit kan een hoop problemen in de toekomst voorkomen.  
Nadeel van een dergelijk plan kan zijn dat bij wijzigingen in de 
situatie ook het ouderschapsplan moet worden herzien.  
Dit kan erg formeel overkomen op het moment dat er eigenlijk 
geen problemen zijn tussen de ex-partners.  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

 7  

Omdat je niet weet wat er later gebeurt, biedt een 
ouderschapsplan veiligheid. 
 
Een ouderschapsplan kan in goed overleg door de ouders zelf 
opgesteld worden.  
Als dat niet lukt, kan een mediator ingeschakeld worden.  
Deze kan het proces zo begeleiden dat de afspraken die 
gemaakt worden zo optimaal mogelijk zijn voor de kinderen en 
beide ouders.  
De mediator is ervoor opgeleid om om te gaan met 
weerstanden. Soms door aparte sessies één op één, soms 
door juist in gezamenlijkheid te blijven praten en de belangen 
achter de standpunten boven water te halen.  
Het verplichte karakter van een ouderschapsplan is een 
belangrijke overweging voor beide ouders om in gesprek te 
blijven.  
De kinderen krijgen een grotere kans op normaal contact met 
beide ouders. 
  
Hoeveel gesprekken er nodig zijn voor het opstellen van een 
ouderschapsplan verschilt per geval. Sommige mensen zijn er 
in een uur uit, anderen hebben vier of vijf gesprekken nodig.  
Het is van belang dat er pas wordt getekend als beide ouders 
zich in het plan kunnen vinden.  
 
Sinds kort is het mogelijk dat mensen een mediator kunnen 
inschakelen via het juridisch loket (gesubsidieerde rechtshulp, 
zie www.hetjl.nl) wanneer zij zelf geen mediator kunnen 
betalen. 
Anders kan er zelf een mediator gezocht worden. 
De uurtarieven verschillen nogal per mediator, vaak rond de 
100-150 euro per uur (excl. BTW). 
Voor meer informatie: Balendong & Van Teijlingen, 0252 
530148. 
 
Tarieven Balendong & Van Teijlingen 
 
Balendong & Van Teijlingen, mediators en coaches, werken 
met een variabel tarief. Voor ‘gewone’mediation tussen de 80 
en de 125 euro per uur (excl. BTW), voor het opstellen van een 
ouderschapsplan 80 euro per uur (excl. BTW) en voor 
begeleiding bij de omgangsregeling 55 euro per uur (excl. 
BTW). Deze tarieven gelden voor de ouders samen. 
 

 
 

Inkomensgrenzen en eigen bij-
dragen gesubsidieerde rechtsbij-
stand vanaf 1 januari 2005 
  
25 februari 2005  
Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking 
komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten voor 
rechtsbijstand voor haar rekening neemt. Sinds 1 januari 2005 
gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen. 
 
Verklaring omtrent inkomen en vermogen 
Om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen 
hebt u een "Verklaring omtrent inkomen en vermogen", 
kortweg VIV nodig.  In de brochure "Verklaring omtrent 
inkomen en vermogen" kunt u lezen hoe u aan een VIV kunt 
komen en waarvoor u een VIV nodig hebt. 
Deze folder met een formulier is verkrijgbaar bij de gemeente  

of bij de adressen die verderop vermeld staan.  
 
De Raad voor Rechtsbijstand 
De Raad voor Rechtsbijstand berekent uw financiële 
draagkracht. Dit doet de Raad aan de hand van de door u 
ingevulde gegevens op het VIV-formulier.  Afhankelijk van uw 
financiële draagkracht beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u 
in aanmerking komt voor toevoeging (toewijzing) van een 
advocaat en hoe hoog uw eigen bijdrage in de kosten is. Van 
deze berekening ontvangt u altijd een bericht.  
 
Uw maandinkomen en uw eigen bijdrage 
Als uw netto maandinkomen wordt berekend op meer dan € 
2.135,-- (gehuwden, samenwonenden of één-oudergezinnen) 
of € 1.518,-- (alleenstaanden), dan komt u niet in aanmerking 
voor toevoeging van een advocaat. De kosten komen dan 
volledig voor uw eigen rekening.  
Is uw inkomen lager dan de bedragen hierboven dan neemt de 
overheid (een deel van) de kosten van rechtsbijstand voor haar 
rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Hoe hoog die 
eigen bijdrage in uw geval (maximaal) is, kunt u lezen in de 
tabel hieronder. 
 
Tabel inkomens- en vermogensnormen en eigen bijdragen 
per 1 januari 2005

Draagkracht per 
maand (alleenstaanden)  

Eigen 
bijdrage  

Draagkracht per 
maand (gehuwden/ 
samenwonenden/ 
één-oudergezinnen)  

van tot  van tot
0    € 818    € 90    € 0 -    € 1.147    

€ 819  € 895 € 141 € 1.148  € 1.258 

€ 896     € 944    € 208    € 1.259  € 1.328    

€ 945     € 982    € 275    € 1.329   € 1.382    

€ 983     € 1.029    € 340  € 1.383   € 1.450    

€ 1.030    € 1.073    € 396    € 1.451   € 1.513  

€ 1.074    € 1.114    € 458    € 1.514   € 1.571    

€ 1.115    € 1.159    € 516    € 1.572   € 1.636    

€ 1.160    € 1.208    € 582    € 1.637   € 1.705    

€ 1.209    € 1.251    € 633    € 1.706   € 1.767    

€ 1.252    € 1.294    € 703    € 1.768   € 1.828    

€ 1.295    € 1.518    € 769    € 1.829   € 2.135    
 

Alle bovengenoemde bedragen worden regelmatig aangepast, 
meestal één keer per jaar. Bovenstaande eigen 
bijdragen gelden vanaf 1 januari 2005.  
 
Vermogensvrijstelling 
Bij de berekening van uw financiële draagkracht kijkt de Raad 
voor Rechtsbijstand ook naar uw vermogen. 
 
Het maximum vrijgelaten bedrag voor het vermogen is 
vastgesteld op: 
 

- Voor gehuwden/samenwonenden/éénoudergezinnen: 
€ 10.500,-- 

- Voor alleenstaanden: € 7.500,-- 
- De vermogensvrijstelling voor een eigen woning is 

vastgesteld op: € 65.344,--  
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Media 
 
Enige tijd geleden is de stichting benaderd door de 
redactie van Bambini Kids Magazine met de vraag of zij 
diverse “Dwaze Vaders” konden interviewen voor hun 
blad. 
 
De stichting is altijd zorgvuldig daar waar het gaat om 
donateurs te vragen medewerking te verlenen aan de media. 
Wij willen met de gegevens van onze donateurs zorgvuldig 
omgaan en daar waar nodig een goede selectie maken van de 
media die ons benaderen. De stichting wil hiermee voorkomen 
dat de zogenaamde “hoge scores in de kijk- lees- en 
luistercijfers” over de rug van onze donateurs worden behaald. 
 
Bij Bambini Kids Magazine was er absoluut geen sprake van 
gebruik maken op bovengenoemde manier. Zij hebben op een 
integere, prettige manier een hele dag met de geïnterviewden 
doorgebracht en op een even zo goede manier de interviews in 
hun magazine naar buiten gebracht. 
 
Deze interviews willen wij u ook niet onthouden omdat zij 
wellicht een punt van herkenning en ondersteuning voor u 
kunnen zijn. 

Annemarie Willemsen. 
 

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

Dwaze Vaders, 
dwaas of wanhopig? 
 
Bron: Bambini Kids Magazine, Maxwell Media 
 
De wanhoop is bij sommige dwaze vaders groot, zó groot 
dat enkelen de gekste capriolen uithalen om aandacht te 
trekken voor zijn probleem.  
Vaders die hun kinderen niet meer kunnen, niet meer 
mogen zien. Eén jaar, vijf jaar, een leven lang. Het gemis is 
onbeschrijflijk.  
Meer dan 3.000 vaders (waarvan 5% moeders) zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Stichting Dwaze Vaders. 
Deze stichting komt op voor de belangen van ouders en 
kinderen die na (echt)scheiding geen omgang met elkaar 
mogen hebben.  
Gekke capriolen halen Dwaze Vaders die bij deze stichting 
zijn aangesloten niet uit, zij proberen op volwassen wijze 
het omgangsonrecht een halt toe te roepen.  
 
Wij spraken vier betrokken vaders, met vier aangrijpende 
verhalen met diepgewortelde emoties.  
Een Dwaze Vader is geen dwaas, maar een ouder die, 
tegen beter weten in, vecht voor zijn kinderen. En daarmee 
is alles gezegd. 
 
www.dwazevaders.nl 
 
 
Interview: Marijke Kamphuis, tekst: Hillechien Boel 
Fotografie: Marco van der Zalm  
Productie: Sabine Weghorst 
Met dank aan: Koedijk Mode - Rijssen 

Bas van ’t Hoff (44)  
Beroep: politie-inspecteur 
Burgerlijke status: gehuwd 
 
Bas is getrouwd en heeft drie kleine kinderen wanneer hij in 
april 2000 door zijn zus gebeld wordt: “Je vrouw is er met de 
kinderen vandoor”.  
Daar werd ik zomaar mee geconfronteerd! Het geld, de auto en 
de kinderen waren weg. Naar een onbekend adres.  
Mijn kinderen, Lisa, Maurice en Laurence waren toen vijf, drie 
en een jaar oud.  
Het kwam als donderslag bij heldere hemel. Direct nam ik 
contact op met de kinderbescherming en haar artsen. Mijn 
vrouw liep wel bij het Riagg omdat ze depressief was, maar 
ook voor hen was deze gebeurtenis een raadsel. 
De eerste maanden wist ik helemaal niet waar ze zaten! Ik 
probeerde met mijn vrouw in contact te komen via haar ouders, 
maar dat wilde zij niet. Na een paar maanden kreeg ik voor het 
eerst bericht van haar advocaat. Ze wilde scheiden, de 
kinderen én een hoge alimentatie.  
Scheiden kwam in mijn woordenboek niet voor. Ik dacht ‘dat 
overkomt mij niet, zeker niet met drie jonge kinderen en na 
vijftien jaar huwelijk.’ Pas na een jaar realiseerde ik me dat ons 
huwelijk definitief voorbij was.” 
 
“Via de rechter heb ik geprobeerd een omgangsregeling te 
treffen, maar ik had gelijk al door dat het rechtssysteem het 
moeilijk maakt je kinderen terug te krijgen.  
De verschillende instanties hebben me nog verder van huis 
gebracht. We hebben zelfs gepost bij haar ouders huis in de 
hoop de kinderen te zien en dat was inderdaad de eerste keer 
dat ik ze weer zag.  
Je voelt je machteloos, je weet niet wat er gebeuren zou met 
m’n ex-vrouw als ik de kinderen bij haar weghaalde. Je blijft 
toch medelijden met haar houden.  
Aan het eind van het jaar ben ik gewoon naar haar nieuwe huis 
gereden met allemaal spullen van de kinderen. Mijn zoontje 
sloot zich in mijn armen en zei: ‘maar papa, waar ben je toch 
geweest, zat je in het vliegtuig?’ Het weerzien was kort en en 
vol emotie en verder dan de voordeur kwam ik niet.  
 
“Na veel juridische stappen kwam er dan eindelijk in 2003 de 
rechterlijke uitspraak dat ik mijn kinderen mocht zien. Pas na 
vijf jaar noemt mijn dochter me weer ‘vader’, eerst had ze het 
over ‘het’ of ‘hij’.  
Ze moest papa zeggen tegen de buurman, de nieuwe vriend 
van hun moeder. Het was onwerkelijk, van de ene op de 
andere dag woon je niet meer met zijn vijven in een huis, maar 
helemaal alleen.  
Het gemis is onbeschrijfelijk; je hebt de zorg voor je kinderen 
als je thuis komt, ze ’s avonds in bad doen, met ze spelen. Dat 
was allemaal weg! Ik kon totaal niet meer functioneren.  
 
Mijn collega gaf niet op. Hij belde elke dag dat ik naar kantoor 
moest komen, de afleiding opzoeken. Door hem en mijn familie 
heb ik me uiteindelijk erdoorheen gesleept. Je merkt dat 
iedereen in het begin denkt: ‘zijn vrouw en kinderen zijn bij 
hem weg, er is vast iets aan de hand’, ze zien je als een soort 
crimineel.  
 
Het ergste is dat ik op een gegeven moment een brief van mijn 
ex-vrouw kreeg: ‘de oudste twee liggen in het ziekenhuis met 
een hersenvliesontsteking, maar ik wil niet dat je langskomt’.  
 
Het heeft jaren geduurd voordat ik de gedachten over de 
situatie uit kon schakelen, het blééf malen.  
Als ik kinderen buiten zag spelen, ging er een zwaard door  
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mijn lichaam.  
 
In beginsel was het een strijd tussen haar en mij, nu is het 
meer een strijd tussen het systeem en ik.  
Het systeem houdt het onrecht in stand door haar te 
beschermen. Maar zij blijft nu ook rondcirkelen in haar eigen 
ellende.  
Inmiddels ben ik 1,5 jaar geleden opnieuw getrouwd en heb ik 
er een zoon van 17 bij.  
Ook is er nu een omgangsregeling met mijn kinderen van 
kracht. Eens in de veertien dagen komen ze een weekend, 
maar daar houdt mijn ex-vrouw zich niet altijd aan.  
Ik heb haar inmiddels vergeven wat ze gedaan heeft, maar 
vergeten kan ik het niet. Mijn gevecht gaat door tot ik 
gelijkwaardigheid in het ouderschap heb.” 

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

Pieter Buining (55)  
Burgerlijke staat: samenwonend 
Beroep: binnenschipper 
 
Pieter erkent hoe moeizaam het gaat als je je dochter wilt zien 
wanneer je niet meer samen bent met de moeder van je kind: 
“Het is nu bijna zes jaar geleden dat mijn ex-vriendin de relatie 
door middel van een brief verbrak.  
 
Onze dochter Leanne was toen nog geen jaar oud. Ik was 
doordeweeks altijd op mijn schip, dus zag mijn vriendin en 
dochter meestal in het weekend. 
Er kwam een bezoekregeling die vanaf het begin af aan al 
moeizaam verliep. Ik moest mijn dochtertje van de andere kant 
van Nederland ophalen, terwijl ik geen auto had. 
Ik heb haar een paar keer thuis bij een broer van mij gezien, 
maar wilde haar natuurlijk het liefste meenemen naar mijn 
schip. Dit kon pas na uitgebreide bemiddeling van de AMWV 
(Algemeen Maatschappelijk Werk voor Varenden).  
 
De tweede keer dat Leanne op het schip was, vergat ik haar 
schoentjes mee terug te geven. Toen brak de hel los.  
Vijf jaar en zeven zittingen later is er een omgangsregeling 
uitgesproken door de rechter.  
Als ik Leanne na het weekend terugbreng, moet ik haar van 
haar moeder aan een vriendin overdragen bij het politiebureau. 
En inmiddels is de bezoekregeling al een paar maanden 
geleden van de moeder uit gestopt.  
 
Ik heb Leanne al een tijd niet gezien. Het beheerst mijn hele 
leven, ik ben er altijd in gedachten mee bezig. Je snapt het ook 
niet, mijn vriendin en ik hebben zo veel van elkaar gehouden, 
samen een kindje gekregen en Leanne is er nu de dupe van. 
Er is op dit moment helemaal geen overleg meer mogelijk, elke 
keer is er wat en kan ik haar het weekend niet meenemen.” 
 
“Het schaadt jezelf ook heel erg. Ik ben erg verstrooid 
geworden. Het kost veel tijd en geld en de instanties sturen je 
van het kastje naar de muur, je wordt aan het lijntje gehouden. 
Je wordt ook onzeker, raakt je zelfvertrouwen kwijt en klampt je 
vast aan allerlei mensen.  
Het is vernederend. Mijn ex kan me overal van beschuldigen 
en dan moet ik maar zien te bewijzen dat wat ze zegt niet waar 
is. Je wordt als een misdadiger behandeld en het gekke is dat 
je zomaar een kind op de wereld kunt zetten, maar als je een 
bezoekregeling wilt, je ineens allerlei ‘examens’ moet afleggen.  
 
Ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt, maar het zal nog 
veel voeten in de aarde hebben.  
Het is een lange strijd.  

Ik wil gewoon de draad weer oppakken, met Leanne naar Artis 
gaan, steppen, spelletjes spelen. Gewoon leuke dingen doen. 
Mijn nieuwe vriendin ondersteund me enorm en ik haal ook 
veel kracht uit mijn contacten bij de stichting; ik merk dat ik niet 
alleen sta. Toch blijft het ontzettend moeilijk als je andere 
kinderen ziet spelen. Je blijft je afvragen: ‘Wat doet Leanne 
nu?”  

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

Roger Vaessen (39)  
Burgerlijke staat: getrouwd 
Beroep: vrachtwagenchauffeur 
 
“Ik werd na de scheiding van mijn vrouw direct door haar 
beschuldigd. Ze zei: ‘hij wil mij en de kinderen wat aan doen.’ 
En als zoiets gezegd wordt, is vanaf dat moment erg moeilijk je 
kinderen te zien. 
Mijn zoontjes, een tweeling, waren toen nog maar negen 
maanden oud en ik zag ze een paar keer een uur in de week 
met een maatschappelijk werkster erbij. Ik was nooit alleen met 
de tweeling.  
Dit is een maand of vier zo gegaan en daarna heeft mijn ex het 
contact verbroken. Kort na de definitieve uitspraak van de 
rechter dat ik mijn zoons eens in de twee weken een weekend 
mocht zien, is dit door mijn ex-vrouw gewoon weer stopgezet. 
Zij beschuldigde me zelfs van incest, maar die zaak is 
geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.  
Ik heb mijn kinderen twee keer onder begeleiding gezien, maar 
je merkt gewoon dat je kinderen je niet meer kennen.  
 
Ik ben nu voor de tweede keer getrouwd, en heb nu vier 
jongens in totaal. Als je een verjaardag van een van je twee 
zoons uit je tweede huwelijk hebt, mis je de andere jongens 
nóg erger.  
Je weet dat je in je recht staat, maar er komt niemand op voor 
de rechten van de kinderen. Er is gewoon geen contact meer 
mogelijk met mijn ex-vrouw. Ik heb de tweeling al anderhalf 
jaar niet meer gezien.  
Je blijft met lege handen staan en je beseft dat als je ermee 
stopt, dat je dan je kinderen waarschijnlijk nooit meer ziet. Ik 
kan het niet inhalen, heb hun hele ontwikkeling gemist.  
 
Niemand dwingt mijn ex haar beloftes na te komen, het wordt 
van tafel geveegd, want zij belooft beterschap. Maar handelt er 
vervolgens niet naar.” 
“Ik weet niet hoe lang ik nog doorga, weet niet waar mijn grens 
ligt. Het kost niet alleen veel geld maar ook al mijn energie en 
vooral dat laatste gaat ten koste van mijn eigen gezin en daar 
moet ik natuurlijk ook aan denken.  
Ik zou zo graag ouderlijk contact met de tweeling willen, de 
kinderen bij elkaar brengen en het gezin compleet maken. Mijn 
twee jongste jongens zijn het mooiste geschenk dat ik na alle 
ellende heb gekregen, maar het is wrang, want je weet dat je 
er nog twee hebt. 
Ik heb ze al heel lang niet meer gezien, heb geen 
telefoonnummer van ze, alleen een adres. Maar je weet dat het 
geen zin heeft ze een kaart te sturen.  
Ik zit muurvast en ben er dagelijks mee bezig, het is continue 
tweestrijd. Van de school van mijn oudste twee zoons heb ik 
een schoolfoto van ze gekregen, dat is alles wat ik heb.  
Ik kijk niet naar de toekomst. Ik zie het duister in wat betreft de 
omgang met ze.  
Eens zullen ze naar mij komen, hoop ik, en dan kan ik laten 
zien dat ik er heel veel voor heb gedaan en dat ik ze nooit 
vergeten ben!” 

~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 
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Rob Willemsen (52) 
Burgerlijke staat: gehuwd 
Beroep: buschauffeur 
 
Rob is al vanaf het begin betrokken bij de stichting.  
Zijn kinderen zijn inmiddels volwassen mensen, maar hij heeft 
ze jaren niet meer gezien.  
“Ik ben 23 jaar geleden gescheiden. Alexander en Mariska 
waren toen vier en twee jaar oud. Ik kreeg een bezoekregeling 
op papier via de rechter, maar gewoon contact was er niet.  
Ze waren bang dat de kinderen meer aan mij zouden gaan 
hangen dan aan haar en er werd gesuggereerd dat het niet 
goed zou zijn om de kinderen te zien.  
Ik zag ze dan ook al snel helemaal niet meer en daar ben ik nu 
nog steeds elke dag mee bezig.  
Als ik een klein kind hoor, denk ik nog vaak dat zij dat zijn. 
Maar dan denk ik: ‘O, nee, dat kan helemaal niet. Ze zijn al 
groot!’  
 
Mijn leven was gebaseerd op hoop. Hoop dat het eens goed 
zou komen. Dat mijn zoon en dochter als ze ouder werden, ze 
naar mij toe zouden komen.  
Maar dat bleven tot nu toe dromen. Dat kan ook haast niet 
anders, want ze hebben helemaal een verkeerd beeld van me, 
dus dat gebeurt niet. Ze zijn gemanipuleerd door mijn ex-
vrouw.  
Ik heb de ene teleurstelling na de ander verwerkt gekregen. 
Vooral toen ze hun achternaam op hun 21ste lieten 
veranderen.”  
 
“In het begin was ik fel, maar je komt allerlei onrechtmatig-
heden tegen.  
Het blijft je continue in het leven achtervolgen. Mijn spontaniteit 
is weg, ik ben helemaal in mezelf gekeerd en dat is voor mijn 
omgeving moeilijk om mee om te gaan. 
Ik heb muren om me heen gebouwd, doordat ik dit nooit kan 
afsluiten en blijf hopen.  
De deur blijft voor mijn kinderen altijd open staan. 
Ik weet helemaal niet hoe mijn zoon en dochter eruit zien, of ze 
getrouwd zijn, misschien ben ik wel opa! Van inhalen zal dan 
ook geen sprake meer zijn. 
 
Het hele leven interesseert me eigenlijk niet meer, ik sta er 
laconiek tegenover. De lol is er vanaf, ik kan niet meer 
genieten. Je denkt: ‘waar doe ik mijn ogen voor open?’  
 
Ik ben alweer 13 jaar getrouwd met Annemarie, samen hebben 
we geen kinderen. Zij steunt me enorm en heeft me ervan 
weerhouden het huis van mijn ex in de fik te steken. Zó 
wanhopig was ik soms!  
Door wat ik heb meegemaakt kan ik het me voorstellen dat 
mensen elkaar wat aandoen. Je bent machteloos.  
Ik heb alles nog op de ouderwetse manier gedaan: ‘alles in het 
belang van het kind’.  
Tegenwoordig is er gelukkig wel het een en ander positief 
veranderd, ook qua rechters en advocaten.  
Ik adviseer iedereen die dit overkomt, het gelijk keihard te 
spelen en je emoties aan de kant te zetten. Alleen dán heb je 
een kans. 
Eigenlijk voel ik me veroordeeld, maar niet in staat van 
beschuldiging gesteld.  
Dat ik mijn kinderen niet meer kon zien, is nog erger dan 
twintig jaar in de gevangenis zitten.  
Wíst ik maar wat ik gedaan heb!” 
 

 

Regioavonden 
 
De Stichting tracht op regelmatig terugkerende avonden 
voor mensen in de regio contactavonden te organiseren. 
Inmiddels zijn er een aantal regioavonden geweest, 
waarvan u hieronder verslag krijgt van de medewerkers. 
 
Roermond 19 april 2005 
 
19 april jl. werd er, na 1 jaar, weer een avond in Limburg 
gehouden. Na diverse omzwervingen door de provincie werd 
het stadje Roermond gekozen om de avond te houden. 
Met een 12-tal donateurs en 6 geïnteresseerden is de avond 
aardig bezocht, en gaf mij het gevoel dat het niet voor niets 
was. 
 
Als spreker was uitgenodigd Mr.Ton van Mil, een scheidings-
bemiddelaar en advocaat. Ton heeft een kantoor in Maastricht 
en was bereid om een presentatie te houden over wat hij als 
advocaat en scheidingsbemiddelaar meemaakte en hoe het 
allemaal in zijn werk gaat.  
Toch ging het, na het eerste stuk van de presentatie, al snel de 
kant op van vraag en antwoord.  
Ik moet zeggen dat Ton op alle vragen een eerlijk antwoord gaf 
en er geen doekjes omwond hoe het zou moeten. Ton is langer 
gebleven dan hij zelf in gedachte had.  
Naderhand heb ik hem gesproken en hij vond dit een ervaring 
op zich. Hij wilde graag nog een keer terug komen om de 
resterende vragen te beantwoorden. 
 
Na de presentatie en de het beantwoorden van de vragen door 
Ton was er gelegenheid om onderling met elkaar te praten.  
 
Ook hier kwamen weer vragen die door de stichting 
beantwoord konden worden. Daarna werd het een onderonsje 
van iedereen en werden de vragen persoonlijk beantwoord 
door Annemiek, Leo, Trees en ondergetekende. 
 
Het is de bedoeling om in september weer een avond te 
organiseren. Waar is nog onbekend. 
 
André Cox 

~~~~~~~~~~~~~ 
 
Amersfoort 25 april 2005 
  
Op maandag 25 april is er een regioavond geweest in 
Amersfoort.  
Op deze avond was dhr. R. Luchtenveld, Tweede Kamer lid 
namens de VVD uitgenodigd en heeft hij het een en ander over 
zijn initiatief wetsvoorstel toegelicht. 
In het initiatief wetsvoorstel wordt uitgegaan van een 
gelijkwaardig ouderschap na (echt)scheiding. Scheidende 
ouders dienen een ouderschapsplan op te stellen en diegene 
die het maken of de uitvoering van het ouderschapsplan 
frustreert kan op sancties rekenen.  
 
Verder had deze avond tot doel om de eigen ervaringen uit te 
wisselen van de vaders die aanwezig waren, vragen te stellen 
en kennis op te doen over alles wat met echtscheiding en 
omgang te maken heeft. 
Er waren in totaal dertien personen aanwezig, inclusief 
Luchtenveld, een journaliste, een kunstenares en twee 
bestuursleden van de stichting.  
Het was een kwalitatief zinvolle avond voor de aanwezigen. 
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Er zijn verschillende contacten gelegd met de media en andere 
kanalen om groter draagvlak te creëren voor een eerlijkere 
verdeling van het ouderschap.  
Een aantal personen, een lid uit Amersfoort zelf, 
hebben contact met de Amersfoortsche Courant om hun 
persoonlijke verhaal verder te kunnen vertellen.  
Dat verhaal zal in combinatie of vlak voor de indiening van het 
wetsvoorstel van  R. Luchtenveld verschijnen. 
 
Verder is het de bedoeling om na de zomervakantie opnieuw 
een regio-informatieavond te organiseren in Amersfoort. 
  
Dennis Grippeling 

~~~~~~~~~~~~~ 
 
Noordoost Groningen, Meeden 10 mei 2005 
 
Op dinsdag 10 mei jl. hield de stichting een regioavond voor 
Noordoost Groningen.  
Als locatie werd gekozen voor het dorp Meeden; een dorp dat 
nog niet helemaal correct bleek te zijn ingevoerd in de 
navigatie systemen die door een aantal “dwaze vaders” 
worden gebruikt.  
Aangezien dwaze vaders wel eens vaker het bos in worden 
gestuurd, wisten de meeste ruim op tijd de locatie te vinden. 
Nog nagenietend van de gebrekkige infrastructuur van het 
mooie Groninger Land werden de aanwezigen op hun gemak 
gesteld door een kopje koffie of thee bij binnenkomst. 
 
De avond werd door een groot aantal “dwaze vaders” bezocht. 
Positief vond ik de aanwezigheid van een aantal vrouwelijke 
dwazen die net als de mannelijke dwazen de woede, onmacht 
en frustratie voelen die het niet hebben van omgang met je 
kind met zich meebrengt. 
 
Om de avond wat inhoud te geven waren een advocaat en een 
vertegenwoordiger van het Bureau Klachtondersteuning 
Jeugdzorg (BKJ) Groningen uitgenodigd.  
 
Het doel van de stichting, haar werkwijze en de bereikte 
resultaten door de stichting kwamen voor rekening van de 
bestuurslid Leo Bevaart en zijn echtgenote Annemiek. 
Daarnaast werd door Leo informatie verstrekt over de stand 
van zaken met betrekking tot het initiatief wetsvoorstel van 
Luchtenveld (momenteel in een nek aan nek race verwikkeld 
met het wetsvoorstel van Donner). 
 
Helaas bleek de advocaat op het laatste moment te zijn 
verhinderd zodat we het zonder juridische ondersteuning 
moesten doen.  
Een gemiste kans… want de behoefte was zeer zeker 
aanwezig!!! Uiteraard zal er tijdens de volgende regio avond 
alsnog de mogelijkheid worden geboden om juridische vragen 
te stellen aan een door de stichting uitgenodigde advocaat. 
 
Door de vertegenwoordiger van het BKJ werd duidelijk 
uiteengezet waar het BKJ voor staat en op welke wijze het BKJ 
ondersteuning kan bieden daar waar het gaat om zaken 
aangaande omgang tussen ouder en kind en de vaak niet 
meewerkende houding van Jeugdzorg.  
 
Tot op heden houdt het BKJ zich vooral bezig met onder-
steuning in klachtenprocedures tegen Jeugdzorg en bemoeit zij 
zich niet actief met klachtenprocedures tegen de Raad voor 
Kinderbescherming die als “deskundige” optreedt in de strijd 
tussen ouders.  
 

Wel is duidelijk geworden dat de Raad voor Kinderbescher-
ming sinds januari van dit jaar dient te beschikken over een 
onafhankelijke klachtencommissie, en is zij ook verplicht om 
zorgvuldig in te gaan op klachten van mensen die verstrikt zijn 
geraakt in het web van de Raad of haar soms ondoorgronde-
lijke werkwijze.  
 
Naast alle informatie die tijdens de avond werd gegeven was 
er ook ruimte om anderen deelgenoot te maken van eigen 
ervaringen.  
Vrijwel iedereen heeft in het kort zijn of haar verhaal kunnen 
doen, waarop anderen konden reageren. Al snel bleek dat wat 
voor de een de oplossing was, voor de ander een vraagteken 
bleef en dat daar waar de een net op de trein stapte, het voor 
de ander alweer een gepasseerd station bleek. 
Toch waren er ook veel overeenkomsten en de belangrijkste 
was naar mijn mening de wil, of moet ik zeggen de noodzaak, 
om een verandering teweeg te brengen in het 
omgangs(on)recht zoals we dat nu kennen. 
 
Een van de meest vernieuwende ideeën was om in een select 
groepje bij elkaar te komen en te onderzoeken/uit te werken 
wat de effecten zijn op kinderen als zij geen of nauwelijks 
omgang hebben met een van de ouders.  
Dit is iets wat zeker opgepakt zal worden en waarover in de 
toekomst ongetwijfeld meer te lezen zal zijn in de nieuwsbrief. 
 
Dat een andere aanpak (omweg) meer resultaat kan opleveren 
en soms verstandig kan zijn blijkt wel uit de volgende, als 
peptalk bedoelde, nieuwjaarsspeech van de directeur van een 
multinational dat het net niet redde…. 
 
“Toen ik vorig jaar aantrad als directeur van deze 
onderneming, stonden we met zijn allen aan de rand van de 
afgrond. Het afgelopen jaar hebben we een grote stap 
voorwaarts gemaakt……”.   
 
Robin Slag 

 
 

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

Mediation en het 
ouderschapsplan 
 
Einde januari van dit jaar heeft minister Donner het 
wetsontwerp ‘Bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding’ voor advies aan een aantal 
instanties voorgelegd.  
In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele knelpunten die 
in het nieuwe wetsontwerp aanwezig zijn.  
Deze knelpunten betreffen de basis van mediation : 
vrijwilligheid en de bedragen die het Ministerie van Justitie 
beschikbaar stelt voor mediation. 
 
Kees de Hoog en Wilma de Jongh. 
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1 Inleiding 
 
In 2001 vonden er 37.104 scheidingen1 plaats. Het jaarlijkse 
aantal scheidingen is daarna gedaald tot 31.479 in 2003.  
Van het totaal aantal afgedane scheidingsprocedures in dat 
jaar was in 98,6 procent een direct verzoek tot een scheiding. 
Bij 0,8 procent ging het om een scheiding van tafel en bed, in 
0,3 procent betrof het een ontbinding van het huwelijk na een 
scheiding van tafel en bed en bij 0,2 procent werd het 
geregistreerd partnerschap via de tussenkomst van de rechter 
ontbonden.2
 
Het is onjuist de recente daling van de scheidingscijfers in 
belangrijke mate toe te schrijven aan de minder rooskleurig 
economische situatie van gezinnen en andere huishoudens of  
aan het samenwonen.  
Het samenwonen is onder jongeren heel gewoon geworden en 
heeft in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de Scandinavi-
sche landen, veelal het karakter van een proefhuwelijk.  
 
Veel belangrijker dan deze sociologische ontwikkelingen is de 
invloed die de flitsscheiding heeft op de scheidingscijfers. 
Sinds 1 april 2001 bestaat de mogelijkheid om een huwelijk om 
te zetten in een geregistreerd partnerschap.  
De ambtenaar van de burgerlijke stand moet dan een akte van 
omzetting maken. Vervolgens kan het geregistreerde 
partnerschap, zonder tussenkomst van de rechter, ontbonden 
worden (flitsscheiding).  
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
zijn in 2003 ongeveer 4800 huwelijken via de route van het 
geregistreerd partnerschap en de flitsscheiding ontbonden. 
Ongeveer de helft van de vrouwen die in 2003 een 
flitsscheiding meemaakten had één of meer minderjarige 
kinderen.3
Bij 13.479 scheidingen in 2003 waren minderjarige kinderen 
betrokken. Het totaal aantal minderjarige kinderen dat bij een 
scheiding of bij een flitsscheiding van hun ouders betrokken 
was bedroeg ruim 38.000.  
Niet meegeteld zijn de minderjarige kinderen die betrokken zijn 
geweest bij een scheiding van samenwonenden, al dan niet op 
basis van een notarieel contract. Waarschijnlijk hebben we hier 
te maken met enkele duizenden kinderen.  
Er kunnen hierover, door de afwezigheid van een 
registratiesysteem, nauwelijks harde statistische gegevens 
verzameld worden. Het betekent dat we met betrekking tot de 
aantallen minderjarige kinderen die betrokken zijn bij een vorm 
van het verbreken van een relatie met een ruwe schatting te 
maken hebben.  
De scheidingscijfers, exclusief de samenwonenden, geven aan 
dat één op de zes kinderen een scheiding van hun ouders 
heeft meegemaakt of zal gaan meemaken. 
Een conservatieve schatting geeft aan dat ongeveer 25 
procent van alle minderjarige kinderen geen goede 
omgangsregeling met één van beide ouders en een kwart van  
 
 
 
                                                 
1 Hieronder wordt verstaan; echtscheidingen, scheiding van 
tafel en bed en ontbinding van een geregistreerd partnerschap 
via tussenkomst van de rechter. 
2 Zie op internet www.cbs.nl onder trefwoord statistiek van de 
echtscheidingsprocedures. 
3 Zie op internet www.cbs.nl onder het trefwoord 
flitsscheiding  het arikel van Maarten Aalders en Carel 
Harmsen, Bijna 5 duizend flitsscheidingen in 2003, CBS. 

de kinderen ziet na de scheiding de uitwonende ouder niet 
meer.4  
Hoefnagels noemt als één van de belangrijkste oorzaken van 
het door ruziën van ouders na scheiding het ontbreken van een 
adequate scheidingsmelding.  
De scheidingsmelding of adieu is de boodschap van de ene 
partner aan andere partner dat hij of zij wil scheiden. De 
melding is voltooid als zij door de ander is gehoord.5
 
Het zijn ouders die na hun scheiding ruzie blijven maken ten 
koste van hun kinderen. De omgangsregeling naast de hoogte 
van de alimentatie zijn geliefde onderwerpen voor de ruziënde 
voormalige geliefden.  
Het betreft tienduizenden kinderen die op deze wijze de dupe 
worden van een ‘foute’ scheiding waarin ouders elkaar en via 
de kinderen onheus blijven bejegenen of zich aan het 
ouderschap blijven onttrekken. 
Hoefnagels6 wijst er ook op dat in ongeveer 90 procent van de 
gevallen het de moeder is en in 10 procent de vader is die de 
omgang frustreert.  
 
De schadelijkheid van dit gedrag van ouders voor kinderen zijn 
onder andere door Spruijt c.s.)7 en door Lont en Dronkers8 
uitvoerig beschreven. Uit deze onderzoeken komt naar voren 
dat kinderen van gescheiden ouders die ruzie blijven maken 
een grotere kans hebben om op het verkeerde pad te raken 
dan kinderen van ouders die zonder ruzie hun relatie hebben 
verbroken. Het betekent ook dat deze kinderen vaak moeite 
hebben om zelf een relatie aan te knopen. 
Ook uit een omvangrijk onderzoek dat in de jaren negentig in 
de Verenigde Staten is gehouden door Amato en Sobolewski9 
blijkt dat ouders die ruzie blijven maken negatieve effecten 
veroorzaken op het welzijn van hun kinderen. Deze kinderen 
hebben slechtere schoolprestaties dan kinderen van  
gescheiden ouders die geen conflicten hebben. Er treedt bij 
hen meer vandalisme en delinquentie op. Hun alcohol- en 
drugsgebruik is omvangrijk.  
Zij hebben meer stress en ze lijden aan depressiviteit. 
Daarnaast hebben deze kinderen meer relatieproblemen dan 
kinderen van ouders die geen ruzie maken na een scheiding. 
Uit een omvangrijk longitudinaal onderzoek van Ahrons10 in de

                                                 
4 Deze gegevens zijn eveneens verkregen via het internet 
www.teleac/NOT.nl feiten en cijfers. 
5 G.P. Hoefnagels, Handboek scheidingsbemiddeling, 
Deventer tweede druk, 2001, 84 e.v. Inmiddels is in brede 
kring van advocaten en bemiddelaars de betekenis aanvaard 
van de door Hoefnagels genoemde scheidingsmelding.  
6 Peter Hoefnagels geeft deze cijfers in een artikel in het 
dagblad  Trouw van 5 oktober 2002. 
7 Zie hierover E. Spruijt, H. Kormos, H. Burggraaf  en A. 
Steenweg, Het verdeelde kind , Raad van de 
Kinderbescherming, Utrecht, 2002.  
8 Voor een algemeen overzicht van de literatuur zie A Lont en 
J. Dronkers, Parental divorce and the well-being of adolescent 
children. Changes between 1984-1999 in the Netherlands,  in: 
W. Clatzer, S. von Belowen, M. Sloffregen (eds.), Challenges 
for quality of  life in the contemporary world., 
Dordrecht/Boston/London 
9 P.R. Amato and J.M. Sobolewski. The effects of divorce and 
marital discord on adult children’s psychological well-being., 
in: American Sociological Review, 66, 6, december 2001. 
10 Constance Ahrons, We’re still family. What grown children 
have to say about their parent’s divorce, New York; 2004.    
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Verenigde Staten blijkt dat de problemen voor de scheiding 
aanwezig zijn. Zij onderscheidt drie typen huwelijken. 
De ‘good-enough’ huwelijken, de partners hebben weliswaar 
soms problemen met elkaar, maar de kinderen worden niet bij 
deze conflicten betrokken. Indien deze huwelijken tot een 
breuk komen zijn er weinig problemen.  
Het tweede type is het ‘devitalized’ huwelijk. Er zijn conflicten, 
de partners staan afstandelijk jegens elkaar, het zijn geen 
openlijke conflicten, waarbij de kinderen betrokken worden.  
De derde soort is het ‘high-conflict’ huwelijk. Bij de ruzies 
worden de kinderen vrijwel altijd betrokken. Zij vormen de 
wapens in de strijd tussen de partners. De kans dat deze 
partners na een scheiding over de hoofden van hun kinderen 
ruzie blijven maken is levensgroot aanwezig. 
 
De verontrusting over de conflictvolle scheiding ten koste van 
de kinderen komt tot uiting in het wetsontwerp ‘Bevordering 
voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’.1  
Het wetsontwerp beoogt onder andere dat er goede afspraken 
bij een scheiding over de opvoeding van de kinderen worden 
gemaakt en dat de omgang tussen ouders en kinderen wordt 
gestimuleerd door ouders tijdens de scheiding te verplichten 
om afspraken te maken over het ouderschap na de scheiding. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. 
Een verzoekschrift tot scheiding zonder dit ouderschapsplan is 
niet ontvankelijk.2  
Het is een sympathiek voorstel want het benadrukt dat het 
ouderschap ook na een scheiding blijft bestaan.  
Bovendien verplicht het wetsvoorstel ouders om na te denken 
op welke wijze zij na hun scheiding met de kinderen omgaan. 
Het sluit aan bij het belang van het kind, dat in sociaal-
wetenschappelijke termen als volgt is te omschrijven.  
Kinderen wensen, dat ook na een scheiding, beide ouders van 
hen blijven houden. Kinderen willen zich veilig voelen. 
Kinderen willen hun eigen leven ongestoord volgen. Kortom zij 
zoeken, ook na een scheiding, een blijvend ‘commitment’ van 
beide ouders.3
 
Er zijn echter ook problemen aanwezig. In de toelichting op het 
wetsvoorstel4 wordt er terecht vanuit gegaan dat er 
conflictueuze scheidingen zullen blijven bestaan, waarvan 
kinderen de dupe worden.  
Als dat het geval is, zo luidt de remedie, kunnen derden 
ingezet worden die ouders hulp bieden bij het opstellen van het 
ouderschapsplan. Met deze derden5 wordt vooral een 
scheidingsbemiddelaar, een mediator, bedoeld.  
De wijze waarop het Ministerie van Justitie het instrument 
mediation inzet laat evenwel te wensen over. In deze bijdrage 
gaan we in op de problemen van mediation bij ouders die ruzie 

                                                 

                                                
1 Eind januari 2005 is het wetsontwerp  ‘Bevordering 
voortgezet  ouderschap en zorgvuldige scheiding’ voorgelegd 
aan een aantal instanties voor advies.  
2 Dit is een zware sanctie. Slechts als het ouderschapsplan 
redelijkerwijs niet kan worden overlegd kan op een andere 
wijze worden voorzien, art. 815, lid 5 (nieuw), één en ander 
ter beoordeling van de rechter. 
3 Constance Ahrons, beschrijft in ‘We’re still family’ uitvoerig 
het verschil tussen wat ouders als belang omschrijven en 
kinderen als hun belang ervaren. 
4 Zie de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp 
‘Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige 
scheiding’. 
5 De andere vorm van bemiddeling is hulpverlening. In deze 
bijdrage wordt op de betekenis hiervan  niet nader ingegaan. 

blijven maken en op de knelpunten met betrekking tot de 
financiële aspecten van mediaton.   
 
2 Het streven naar gelijkwaardig ouderschap 
 
Het nieuwe wetsvoorstel is een nadere uitwerking van de 
bepaling uit 19986 dat het ouderlijk gezag na de scheiding in 
principe blijft bestaan.  
De uitzonderingen op deze regel zijn vermeld in art. 1:377a 
BW (a. ernstig nadeel voor de geestelijke of lichamelijke 
ontwikkeling van het kind; b. indien de ouder kennelijk 
ongeschikt is of niet in staat moet worden geacht tot omgang; 
c. indien het kind van twaalf jaar of ouder ernstige bezwaren 
maakt tegen de omgang met zijn ouder en d. indien omgang 
anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het 
kind.7  
 
De essentie van het wetsvoorstel is dat partners van elkaar en 
niet van hun kinderen scheiden.  
Daarom is de kern van het nieuwe wetsontwerp dat, bij een 
scheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn, ouders 
verplicht worden tot een blijvende ‘fatsoenlijke’ omgang met 
elkaar en vooral met hun kinderen.  
Het wetsontwerp sluit aan bij een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het aantal paren dat bijvoorbeeld een 
gezamenlijk verzoekschrift tot scheiding indient is de laatste 
jaren gestegen.  
Verondersteld mag worden dat deze paren, indien zij kinderen 
hebben, bereid zijn om zonder meer medewerking te verlenen 
aan een ouderschapsplan. Het zijn de ouders die beseffen dat 
het belang van hun kind(eren) centraal staat. Zij zien het 
belang in dat een scheiding niet het einde van het gezin en van 
de familiebanden (schoonfamilie, grootouders). Zij volgen niet 
het patroon dat ‘exen’ niet goed met elkaar en hun kinderen 
kunnen opschieten. 
 
Er zijn andere ontwikkelingen gaande die op het belang van 
een gedeeld ouderschap wijzen. De zorgzame vader is een 
maatschappelijk gewaardeerde vader geworden.  
De emancipatie heeft de arbeidsparticipatie van gehuwde 
vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid sterk vergroot. Het 
aantal fulltime banen van gehuwde vrouwen is het laatste 
decennium gestegen. De moeders die de arbeidsmarkt 
verlieten of hun fulltime baan omzette in een parttime zijn sterk 
afgenomen. Moeders blijven in veel gevallen na de geboorte 
van een kind tegenwoordig doorwerken.8 We kennen de nog 
(schaarse) rolwisselaars. Hij is huisman, zij is de belangrijkste 
kostwinner.  
Er zijn vaders en moeders die beiden gekozen hebben om 
parttime te werken en die de opvoeding en de dagelijkse 
verzorging van hun kinderen delen. De gewijzigde opvattingen  

 
6 In 1998 is via een wetswijziging het gezamenlijk gezag na de 
echtscheiding tot uitgangspunt verklaard.  Dat deze 
wetswijziging invloed heeft gehad blijkt uit de cijfers. In 1997 
bleef 34 procent van de ouders het gezag over hun kinderen 
uitoefenen. In 2003 was dit percentage gestegen tot 92. Zie 
Memorie van Toelichting op het wetsontwerp ’Wet 
bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’.  
7 Zie de bijdrage van Ruud Bullens en Joyce de Ridder, 
Omgang en ‘het belang van het kind’, in: FJR, 2005, 2. 
8 Zie het rapport van de Nederlandse Gezinsraad  (NGR), Erna 
Hooghiemstra en Marina Pool(red.) , Tussen partners, 
Gezamenlijke keuzen tijdens de levensloop, Signalement 2, 
Den Haag. 
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en arbeidsomstandigheden komen tot uiting in een nieuwe 
levensloopregeling met daaraan verbonden een zorgverlof 
voor buitenshuis moeders en vaders.  
Het thuiswerken via internet (telewerk) geven mede de 
veranderende posities van vaders en moeders aan.  
De ontwikkelingen nemen evenwel niet weg dat bij een 
scheiding het dominante model nog steeds het traditionele 
gezin is, de vader is de belangrijkste kostwinner, de moeder 
combineert de verzorging van kinderen met een (kleine) 
parttime baan.  
Illustratief in dit verband is dat in slechts bij twee procent van 
de gevallen de moeder een omgangsregeling krijgt.  
De moeder hoort kennelijk, ook al werkt zij fulltime, de 
dagelijkse verzorging van de kinderen op zich te nemen. Het 
contact van de vader met zijn kinderen blijft beperkt tot een 
omgangsregeling.  
Het gedeeld ouderschap1 wordt in het voorstel Donner niet 
genoemd. Ook in het nieuwe wetsvoorstel lijkt de zorgzame 
moeder en de vader op afstand een wet van Meden en Perzen 
te zijn waarvan slechts in weinige gevallen wordt afgeweken. 
Tot op heden heeft dit model, zoals gezegd, er mede toe 
bijgedragen dat een kwart van de kinderen geen contact meer 
heeft met de vader en een kwart van de kinderen een slecht 
contact met de vader heeft.  
Het betekent dat er een ontoelaatbare vorm van een 
gedoogbeleid -om met de indiener van een eigen wetsvoorstel 
Luchtenveld2 te spreken- is ontstaan dat de ouder (de moeder) 
bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft de mogelijk geeft 
om de omgangsregeling te frustreren.  
Het is betekent ook dat bij handhaving van traditionele zorg- en 
gezinsmodel in het ouderschapsplan –de moeder krijgt de 
dagelijkse verzorging van de kinderen, de vader krijgt een 
omgangsregeling met de kinderen- de manifeste en latente 
conflicten niet zullen verdwijnen.  
   
3. Knelpunten ten aanzien van vrijwilligheid 
 
De kern van het nieuwe wetsvoorstel is dat ouders verplicht 
worden tot het opstellen van een ouderschapsplan ten aanzien 
van hun minderjarige kinderen.  
In dit plan wordt opgenomen op welke wijze de ouders invulling 
geven aan het ouderlijk gezag na scheiding.3  
Als ruziënde ouders niet tot het opstellen van het 
ouderschapsplan geraken hebben ze hulp nodig, want zonder 
een ouderschapsplan is echtscheiding niet meer mogelijk. 
 Dit betekent dat deze ouders al dan niet op verwijzing door de 
rechter min of meer ‘gedwongen’ bij een mediator terecht 
komen.  

                                                 

                                                

1 Dit idee komt wel aan de orde bij het initiatief wetsvoorstel 
Luchtenveld. 
2 Dit is een uitspraak van Ruud Luchtenveld, lid van de 
Tweede Kamer (VVD) in een artikel dat eind december 2004 
in een aantal kranten van het GPD-concern is verschenen. Op 
16 april 2004 heeft Luchtenveld  een initiatief-wetsvoorstel  
ingediend tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van 
het B.W. (invoering van een omgangsnorm, van de 
handhaving van het omgangsrecht van beide ouders en van de 
mogelijkheid van echtscheiding zonder rechterlijke 
tussenkomst. De belangrijkste verschillen met het voorstel 
Donner  zijn kortweg de handhaving van de flitsscheiding en 
de sancties die worden voorgesteld als ouders de 
omgangsnormen frustreren.)    
3 Zie hiervoor C.A.R.M. Leuven, Zorgmodel, een praktijk 
model, 1998. 

Een centrale vraag is dan hoe deze dwang zich verhoudt met 
één van de belangrijkste kenmerken4 van mediation namelijk 
de vrijwilligheid? Deelname aan mediation geschiedt vrijwillig.  
Op basis daarvan kunnen in alle vrijheid en openheid oplos-
singen worden bedacht voor de mogelijke problemen. 
Het betekent concreet dat er inhoud wordt gegeven aan de 
zorg voor en de opvoeding van minderjarige kinderen en dat er 
een omgangsregeling met de kinderen wordt geregeld. 
Het betekent ook dat scheidende ouders zelf de controle en de 
verantwoordelijkheid houden voor het vinden van oplossingen 
voor hun geschillen.  
Juist het aspect van ‘het zelf oplossen’ maakt bemiddeling 
mogelijk en succesvol. Vrijwilligheid is het fundament van de 
mediation. Bovendien blijkt uit de praktijk dat ouders zich 
verantwoordelijk voelen voor oplossingen die zij zelf hebben 
bedacht. Het zijn oplossingen die aansluiten bij hun waarden 
en normen en bij hun levensstijl.  
De dagelijkse praktijk wijst bovendien uit dat deze ouders zich 
vrijwel altijd aan de gemaakte afspraken houden.  
 
Enige nuancering is op zijn plaats met betrekking tot 
vrijwilligheid. Vrijwillige deelname aan mediation kan niet 
absoluut zijn. Partijen zijn immers afhankelijk van elkaar en 
worden beïnvloed door hun omgeving.  
Er zijn andere beperkingen in de vorm van tijd, geld, energie 
en verbeeldingskracht. Het is de taak van de mediator om 
corrigerend en aanvullend op te treden.  
De mediator heeft ook tot taak de partijen te informeren5 dat zij 
kunnen stoppen met bemiddeling als zij dat willen.  
Daarom moet door de mediator aan ouders die door de rechter 
gedwongen zijn om van zijn diensten gebruik te maken 
expliciet worden gevraagd te vragen in hoeverre zij bereid zijn 
tot samenwerken en het samen bedenken van een ouder-
schapsplan.  
Ook zal de mediator door beiden geaccepteerd moeten 
worden. Dit kan hij stimuleren door het innemen van een 
onpartijdige en neutrale positie. Het is namelijk de mediator die 
geen belang heeft bij inhoudelijke afspraken in het 
ouderschapsplan.  
Kortom, de mediator zal uitvoerig(er) moeten stilstaan bij de 
bereidheid van partijen om bemiddeling te aanvaarden. Als 
deze bereidheid niet aanwezig is of gevonden kan worden zal 
de mediation per definitie niet kunnen slagen.6  Het is zinvol 
om in het wetsvoorstel meer aandacht te besteden aan het 
verzoek om een scheiding als ouders die niet 

 
4 Een ander kenmerk is vertrouwelijkheid. Afspraken omtrent 
vertrouwelijkheid worden gemaakt  in de 
bemiddelingsovereenkomst. Partijen en de mediator zijn 
verantwoordelijk voor het nakomen van vertrouwelijkheid. 
Wie hierin geïnteresseerd is kan mijn scriptie lezen. W. de 
Jongh, Vertrouwelijkheid bij mediation, een onderzoek naar 
vertrouwelijkheid bij mediation als de civiele procedure wordt 
voorgezet, Utrecht 2004.’ 
5 Dit is een standaardbepaling in de mediationovereenkomst 
die partijen incluis de mediator bij aanvang van de mediation 
tekenen. 
6 Corine van Ginkel en Lia Combrink-Kuiters, Mediations 
zonder overeenstemming, Tijdschrift voor Mediation 2004/2, 
26-30. Uit onderzoek is gebleken dat gebrek aan 
onderhandelingsbereidheid de belangrijkste oorzaak is voor 
het niet-slagen en het gebrek aan onderhandelingsruimte in de 
zaak een belangrijke belemmering vormt voor het bereiken 
van overeenstemming. 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

 15  

bereid zijn om een ouderschapsplan gezamenlijk op te stellen. 
Het niet ontvankelijk zijn van een verzoekschrift tot scheiding 
zonder ouderschapsplan is niet in het belang van het kind.  
De bestaande conflicten zullen blijven bestaan. De kinderen 
zijn de dupe van ouders die dan niet kunnen scheiden en 
staande hun huwelijk ruzie blijven maken.  
 
4 Kosten van mediation  
 
In het wetsvoorstel zijn twee financiële maatregelen ingevoerd 
om de drempels voor het deelnemen aan mediation te 
verlagen.  
Voor minder draagkrachtigen wordt een tegemoetkoming in de 
kosten van mediation geregeld. Hierbij wordt aangesloten bij 
het systeem van de huidige Wet op de rechtsbijstand (Wrb).  
De draagkracht, de eigen bijdrage en het bereik zullen in het 
wetsvoorstel volgens de Wrb-systematiek worden vastgesteld. 
De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld op de helft 
van de hoogte van de eigen bijdrage voor een gerechtelijke 
procedure.  
Daarnaast kunnen echtparen ongeacht hun inkomenssituatie 
aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten 
wanneer zij op voorstel van de rechter alsnog voor mediation 
kiezen.  
De hoogte van dit bedrag is forfaitair vastgesteld op € 200,- De 
praktijk wijst uit dat de duur van een mediation bij 36 procent 
van 1721 mediations tussen vijf en tien uur ligt.1 Deze uren 
zien op gesprekken met betrokkenen exclusief verslaglegging. 
Het is dus een uiterst karig gebaar van het Ministerie van 
Justitie om  € 200,- te vergoeden.  
Het betekent dat niet wordt beseft dat de ‘kost voor de baat’ 
uitgaat. Een niet-doordacht ouderschapsplan draagt ertoe bij 
dat een (herhaald) beroep, met alle kosten van dien, op de 
rechter en/of de Raad voor de Kinderbescherming niet 
verdwijnt.  
Het betekent ook dat de kosten van mediation door de karige 
beloning, naast de eerder genoemde verplichting voor ouders 
om een mediator in te schakelen voor problemen gaan zorgen. 
Deze problemen zijn aanwezig bij de scheidende echtparen en 
zijn van invloed op voortgang van de mediation. 
 
Partijen die op voorhand kiezen2 voor via een mediator om hun 
scheiding te regelen is de gedachte dat partijen samen de 
kosten betalen nauwelijks een punt van discussie. Deze 
echtparen zien hun scheiding als een emotioneel probleem.  
Zij realiseren zich dat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 
van de te maken afspraken in het convenant.  
Bovendien, zo is onze ervaring, willen deze echtparen er geen 
juridisch conflict van advocaten en de rechter van maken.  
Zij willen scheiden op basis van redelijkheid zonder al te veel 
kosten te maken. Verder willen zij in de regel snel scheiden. 
Het betekent dat zij niet gaarne het mediationproces wensen te 
vertragen. 
In het nieuwe het wetsvoorstel komen partijen bij een mediator 
terecht als zij er zelf niet in slagen een ouderschapsplan op te 
stellen. Er kan worden aangenomen dat er dan in de meeste 
gevallen een conflict tussen de ouders bestaat over de zorg, 
de opvoeding en/of de bezoekregeling. Er ontstaat voor de 
mediator dan een eigenaardige situatie, want tijdens de eerste 

                                                 

                                                

1 NMI, Cijfers en trends, Tijdschrift voor Mediation, 2004/4, 
Het betreft het aantal gemelde mediations in 2004 door 
mediators, 107 – 108. Het merendeel 57.7% van deze 
mediations betreft sector familie. 
2 Als het initiatief tot mediation bij de partijen zelf ligt slaagt 
de mediation bijna altijd. 

mediationbijeenkomst dient de mediator niet alleen met de 
partijen over hun conflict te spreken, maar ook het lastige 
onderwerp van kosten aan te snijden.  
Het geld is een heikel onderwerp in de eerste fase, omdat de 
praktijk leert dat gaandeweg de mediation partijen vertrouwen 
krijgen in de bemiddeling en er een grotere bereidheid ontstaat 
om de kosten van mediation te betalen.  
Bovendien kan de sfeer van meet af aan hierdoor grimmiger 
worden en is het voor de mediator niet mogelijk om een 
mediation plezierig te starten.   
We kunnen concluderen dat er door de kosten een span-
ningsveld aanwezig is tussen conflicterend verlopende 
scheidingen die worden gedwongen een ouderschapsplan op 
te stellen onder leiding van een mediator die zij dienen te 
betalen. 
 
5 Enkele suggesties voor aanpassingen in het    
   wetsvoorstel 
 
Een eerste suggestie is om de mediation een betere financiële 
ondersteuning te geven dan in het nieuwe wetsontwerp wordt 
voorgesteld. 
Partijen die min of meer gedwongen worden om met behulp 
van een mediator een ouderschapsplan op te stellen, kunnen 
voor drie bijeenkomsten van de diensten van een mediator 
gebruikmaken  De mediator ontvangt hiervoor van het 
Ministerie van Justitie een bedrag van ongeveer  € 1250,-.3 
Indien paren meer tijd nodig hebben voor bemiddeling dan 
betalen de partijen zelf de kosten van de mediator.  
Hiermee wordt een mogelijke discussie over de kosten van de 
bemiddeling tijdens de eerste mediationbijeenkomst vermeden. 
 
Het verplichte ouderschapsplan is voor scheidende paren 
essentieel. Het is van belang dat ouders via het vastgestelde 
ouderschapsplan elkaar hierop kunnen aanspreken.  
Als ouders een afspraak maken waarvan achteraf blijkt dat 
deze niet werkt kunnen zij dit gemakkelijker herstellen door 
wederom een beroep op mediation te doen. Immers ouders 
weten of zouden moeten weten wat na scheiding het beste 
voor hun kinderen is. 
 We suggereren de mogelijkheid om in het ouderschapsplan de 
mediationclausule4 op te nemen. Hierdoor is het mogelijk het 
ouderschapsplan voor beide partijen opnieuw aanvaardbaar te 
maken. Voor partijen is mediation een snellere en goedkopere 
weg dan een foute beslissing herroepen via een gerechtelijke 
uitspraak.  
Er is nog een probleem met dit wetsvoorstel. Het betreft de 
sancties en de mogelijke straffen die zouden moeten worden 

 
3 In 1999 is een landelijk project ‘Mediation naast rechtspraak’ 
gestart en per 1 januari 2004 beëin-digd waarbij de rechter 
procespartijen kon verwijzen naar mediation. Het project 
startte bij vijf rechterlijke instanties in civiele en 
bestuursrechtelijke geschillen. Uit het eindrapport van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) getiteld, ‘Ruimte voor Mediation’ volgt het 
algemene beeld dat mediation een positief effect heeft op 
partijen die daarvoor kiezen. Partijen konden kosteloos aan de 
mediation deelnemen. Het bedrag voor de mediator bedraagt 
circa  
€ 1.100,- als de mediation langer dan twee uur duurde. 
4 Mr. P.C. van Schelven, Mediationregeling in IT-contract 
gepasseerd, Tijdschrift voor Mediation, 2004/2, 41, de 
mediationclausule neemt niets van de bevoegdheid van de 
rechter weg. 
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opgelegd  bij het niet nakomen van het ouderschapsplan door 
beiden of door één van beide ouders.  
In het wetsvoorstel worden geen sancties genoemd.  
Belangrijk is echter ook om die ouders die de noodzakelijke 
ouderrollen blijven frustreren te bestraffen.  
De rechter dient daarom ook de mogelijkheid te krijgen om 
waarschuwingen, boetes en straffen op te leggen. Deze 
sancties zijn in het initiatief-wetsvoorstel van Luchtenveld 1 
opgenomen.  
Uiteindelijk zou dan bij langdurige en ernstige overtreding van 
het ouderschapsplan de mogelijkheid aanwezig moeten zijn de 
ouder(s) te ontzetten van het ouderlijke gezag. 
Met Hoefnagels2 zijn we van mening dat we bij ouderversto-
ring en ondervervreemding –de resultaten van het niet 
nakomen van de afspraken- te maken hebben met psychische 
kindermishandeling en daarom strafmaatregelen gepast zijn. 
 
6. Conclusies 
 
De plaats en de positie van bemiddeling en van de mediator 
moeten in het wetsvoorstel aanzienlijk worden versterkt.  
Er dienen maatregelen te worden genomen dat de kosten van 
de mediation in een conflictuerende situatie tussen partners 
niet tot vergroting van de problemen leidt.  
Van een mediator moet worden verwacht dat hij als een 
onafhankelijke deskundige paren begeleidt bij hun vrijwillige 
onderhandelingen.  
Het is een proces dat moet leiden tot een oplossing waarin de 
belangen van paren en hun kinderen worden vastgelegd in een 
aanvaardbaar ouderschapsplan. 
 Als een mediation door de kosten in de eerste fase geen 
‘commitment’ kan opleveren is verdere bemiddeling nutteloos.  
 
Bovendien is het van belang dat er wordt toegezien op de 
naleving van het ouderschapsplan. Indien één van de ouders 
het ouderschapsplan niet wenst te volgen is het noodzakelijk 
dat er door de rechter sancties (waarschuwing, boete, 
eenhoofdig gezag) worden opgelegd.  
 
Prof. Dr. Kees de Hoog is als hoogleraar gezinssociologie en 
gezinsbeleid verbonden aan de Wageningen Universiteit;  E-
mail kees.dehoog@wur.nl 
 
Mr. ir. Wilma de Jongh is werkzaam als gecertificeerd NMI-
mediator; www.toomc.nl. E-mail wilmaw@knoware.nl. 
 

 
                                                 
1 Zie voetnoot 20. 
2  Zie G.P. Hoefnagels, Ouderverstoring en 
oudervervreemding, in: Echtscheidingsbulletin, maart, 2004 . 

Scholen 
 
Sinds enige tijd wordt de stichting benaderd door hogere 
scholen en universiteiten met de vraag of wij willen 
meewerken aan onderzoeken voor hun studie. Zij willen 
graag dat wij meewerken zodat zij kunnen afstuderen op 
een onderwerp wat zij allen hebben meegemaakt. Ook 
voor het begrip onderling en met de hoop dat zij dit in de 
toekomst kunnen veranderen. 
 
De studenten die ons benaderen zien in dat de problematiek 
van scheiden en kinderen geen alleenstaande gevallen op zich 
zijn en dat deze problematiek niet mag worden afgedaan als 
“incidenteel”. 
Het betreft studenten van allerlei scholen, havo, vmbo, hbo 
journalistiek, politicologie, sociale wetenschappen en zelfs de 
kunstacademie van Groningen heeft hiervoor interesse. 
 
De onderwerpen die zij aansnijden zijn altijd dezelfde, hoe 
kunnen ouders zo zijn, waarom worden vaders niet als vaders 
erkend, waarom worden mogen kinderen niet naar de andere 
ouder, hoe denkt stichting Dwaze Vaders dit op te lossen? 
Kunnen jullie hier antwoord op kunnen geven? 
 
De vragen worden gesteld door jong volwassenen, die een 
antwoord willen op de vragen die al lang gesteld hadden 
moeten worden.  
 
Waarom dit onderwerp hun zo aanspreekt?. 
Zij willen iets aansnijden wat heel erg speelt binnen hun 
wereld. Op de vragen die zij stellen staat geen antwoord in het 
woordenboek en ook niet in andere boeken.  
 
Hieronder staan enige vragen die gesteld zijn door hen en 
beantwoord door ondergetekende. 
 
Interviewvragen  
1. Wat is uw naam? 
Antwoord: André Cox 
 
2. Wat is uw beroep? 
Antwoord: Procesoperator bij DSM Limburg BV 
  
3. Waarom hebt u voor dit beroep gekozen? 
Antwoord: Gekozen heb ik niet voor dit beroep, het was in 
1978 de beste optie en het verdiende goed. 
 
4. Wat doet de stichting voor de Dwaze (gescheiden) Vaders? 
Antwoord: De stichting organiseert regioavonden waar men 
informatie kan krijgen en men onderling kan praten met 
lotgenoten. Verder organiseren wij nog advocatenconsulten bij 
advocaten die de doelstelling van de stichting ondersteunen. 
Het uitgeven van de nieuwsbrief 4x/jaar. Telefoonavonden 
houden 2x/week. Beantwoorden van e-mail en we geven 
donateurs advies. 
 
5. Op welke manier komt de stichting in contact met 

gescheiden vaders? 
Antwoord: Via de website, e-mail, telefoonavonden en vooral  
via mond op mond reclame. Ook komen er vaders via de 
hulpverlening naar ons toe. 
 
6.  Wat vindt de stichting ervan dat de kind(eren) in de meeste 

gevallen door de rechter aan de moeder worden 
toegewezen?  

Antwoord: Als dit de beste oplossing is en als hierdoor de 
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kinderen stabiliteit krijgen zijn wij hier voor.  
Je moet bedenken dat de moeder meestal voor de kinderen 
heeft gezorgd. De huidige maatschappij vergt echter van 
iedereen dat zij/hij deelneemt aan het arbeidsproces. Dit houdt 
dan in dat beide ouders voor de kinderen hebben gezorgd. 
Hiermee moet de rechtbank rekening houden en voor beide 
gedeelde zorg toestaan. 
 
7. Hoe gaat de stichting om met de gevoelens van de 

donateurs bij de Dwaze Vaders? 
Antwoord: Dit is verschillend. De meeste ouders zonder 
omgangsregeling zitten zwaar in de put. Weten geen uitweg 
meer en weten ook niet hoe zij nog een omgangsregeling 
kunnen afdwingen. Je zult dus veel moeten praten en hun 
verhaal moeten aanhoren. De meeste ouders zijn gefrustreerd 
door alle dingen die zij hebben meegemaakt. Als je dan de 
verkeerde toonhoogte neemt, krijg je nog meer frustratie. Je 
moet dus geen directe hoop geven, maar ervoor zorgen dat zij 
rustiger worden en het systeem leren kennen. 
 
8. Hoeveel gescheiden vaders hebben zich inmiddels 

aangemeld bij de stichting? 
Antwoord: Momenteel hebben wij ca. 4800 geregistreerde 
ouders. Ik spreek bewust van ouders omdat er ook moeders, 
opa’s en oma’s bij de stichting zijn aangesloten. De naam 
Dwaze Vaders lijkt gespitst op alleen vaders, maar ook 
moeders hebben met deze problematiek te maken. Zo is 
meteen duidelijk dat het dus niet alleen om vaders en moeders 
gaat, maar een hele familie kan geconfronteerd worden met 
het omgangsonrecht. 
 
9. Hoeveel van deze gescheiden vaders mogen de kinderen 

niet zien of bezoeken? 
Antwoord: Hetzelfde aantal als bij vraag 8. 
 
10. Hoe gaan de gescheiden vaders om met de 

omgangsproblematiek? 
Antwoord: Dit is voor hen erg moeilijk. Het is namelijk zo dat 
een niet meewerkende ouder een omgangsregeling niet hoeft 
door te voeren. Deze kan namelijk een uitspraak van de 
rechter zondermeer naast zich neerleggen. Niemand die een 
strobreed in de weg legt. Je kunt dus een uitspraak of 
convenant hebben van de rechtbank, maar als de verzorgende 
ouder niet wil, begin je maar weer vanaf het begin. Je zult dus 
iedere keer weer naar de rechtbank moeten om weer een 
omgangsregeling af te spreken of af te dwingen. 
 
11. Wat wil de stichting bereiken? 
Antwoord: De stichting wil gelijkwaardig ouderschap bereiken. 
Je bent namelijk ouder binnen je gezin als alles nog koek en ei 
is. Na het uit elkaar gaan wordt je gebombardeerd tot zaad- of 
ei-donor. 
De verschillende instanties geven dit gevoel heel sterk door en 
vragen je iedere keer weer of je wel ouder bent en waarom je 
ouder bent. 
 
12. Hoe wil de stichting het doel bereiken? 
Antwoord: De stichting wil dit doel bereiken door de 
omgangsregeling op te nemen binnen het strafrecht.  
Dit heeft een preventieve werking, immers een boete of 
taakstraf wil je niet hebben. Je hebt dan een strafblad wat je 
toekomst kan beïnvloeden. 
 
13. Hoe staat de stichting tegenover de omgangsbemiddeling? 
Antwoord: Tegenover omgangsbemiddeling staan wij niet 
afkerend tegenover. Het geeft de mogelijkheid om afspraken 
duidelijk op te schrijven en er samen uit te komen. Houd de 

ene ouder zich niet aan de afspraken dan staat hier iets 
tegenover. Dit wordt dan vastgelegd in een convenant dat 
samen is opgesteld en ondertekend. 
 
14. Vindt de stichting dat omgangsbemiddeling door de wet 

verplicht moet worden en waarom? 
Antwoord: De stichting vindt dat, als een verzorgende ouder 
niet meewerkt aan een goede omgangsregeling, althans zoals 
die is afgesproken, je bemiddeling verplicht moet stellen. Dit 
geeft de mogelijkheid om de frustraties die opgebouwd zijn, af 
te breken door een derde. De valkuil hiervan is, dat men er zo 
snel als mogelijk vanaf wil zijn en men dan toezeggingen doet 
die je niet wilt of meent. De nazorg na bemiddeling is namelijk 
niet geregeld. 
 
15. Wat zijn volgens  u de voor- en nadelen van 

omgangsbemiddeling? 
Antwoord: Zoals bij vraag 14, de valkuil is dat men afspraken 
gaat maken om er zo snel als mogelijk vanaf te willen zijn, de 
nazorg c.q. de controle op de gemaakte afspraken is niet 
geregeld en wie gaat dit doen. Neem je de RvK dan heb je nog 
niets bereikt. 
Het grootste voordeel aan de bemiddeling is, dat de emoties 
die opgebouwd worden tijdens de scheiding, zoals de verwijten 
die men elkaar maakt en de machtspositie van de verzorgende 
ouder, kunnen worden geslecht. Men kan op een volwassen 
manier met elkaar omgaan en zich alleen concentreren op de 
kinderen. Hoe willen zij het, dat moet hierin voorop staan. 
 
16. Is strengere wetgeving volgens de stichting een betere 

optie dan de gehele afschaffing?  
Antwoord: Strengere wetgeving is inderdaad een betere optie. 
Als men ervan uitgaat dat mensen het alleen kunnen regelen 
door normen en waarden te hanteren, kom je bedrogen uit. 
Met de huidige wetgeving en het hieruit denken kom je niet ver.  
 
17. Hoe staat u tegenover de mogelijkheid van het onderbren-

gen van het omgangsrecht in het strafrecht, en waarom? 
Antwoord: Als je het omgangsrecht opneemt binnen het 
strafrecht heeft dit een preventieve werking. Men wil geen 
strafblad en de instanties zullen moeten ingrijpen als er een 
conflict is over de omgang. Nu kunnen alle instanties, politie, 
RvK, jeugdzorg enz., zich nog verschuilen achter het gegeven 
dat zij alleen kunnen ingrijpen als er een misdrijf is gepleegd. 
Staat dit binnen het strafrecht, dan moeten zij ingrijpen. Je 
pleegt immers een strafbaar feit. 
Het grootste effect is echter de preventieve werking. 
 
18. Welke eisen stelt de hedendaagse maatschappij volgens u 

aan de regelingen omtrent omgang? 
Antwoord: De hedendaagse maatschappij stelt hoge eisen. 
Van beide ouders wordt geacht dat zij deelnemen aan het 
arbeidsproces. Hiervoor worden allerlei regelingen en 
voorzieningen getroffen. Er wordt verwacht dat je alles binnen 
de maatschappij onopvallend doet en leeft volgens de regels 
van de maatschappij.  
Dit geld zeker voor de omgangsregelingen. Deze moeten goed 
geregeld worden, het liefst zonder tussenkomst van allerlei 
instanties en in goed onderling overleg. 
De regels die nu gelden zijn enigszins achterhaald en staan 
zeker op de verkeerde plaats binnen het wetboek. De regering 
wil hier niets aan doen omdat dit een ondergeschoven kind is 
binnen de wet. Je wordt geacht volwassen te zijn en het 
onderling te regelen. Het is triest dat 500.000 kinderen hiervan 
het slachtoffer zijn en even zovele ouders. 
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Advocatenconsulten  
 
De Stichting organiseert maandelijks een tweetal 
advocatenconsulten voor haar donateurs. 
Voor bestaande donateurs wellicht een herinnering om 
gebruik te maken van deze mogelijkheid, voor nieuwe 
donateurs wellicht een eerste kans. Neemt u de gang van 
zaken (nog) eens door. 
 
Actuele situatie: 
In verhouding tot een aantal jaren geleden is het qua consulten 
waarvan de donateurs gebruik maken redelijk stil te noemen. 
Een aantal jaren geleden was het gewoon dat op een avond 
gemiddeld 8 tot 10 donateurs gebruik wilden maken van de 
mogelijkheden, er moesten zelfs mensen worden teleurgesteld 
omdat de consultavonden volgeboekt waren. 
Tegenwoordig zijn dat er aanzienlijk minder. De Stichting heeft 
zich afgevraagd waar dit aan zou kunnen liggen, maar heeft er 
geen duidelijk antwoord op gevonden. 
Wel zijn wij van mening dat het zonde is voor u als donateur 
om mogelijk gemiste kansen te laten liggen. Mocht u twijfelen 
of een advocatenconsult iets voor u zou kunnen zijn, dan kunt 
u altijd contact opnemen met een van de 
telefoonmedewerkers. Zij kunnen dan samen met u bekijken of 
een consult voor u van nut zou kunnen zijn. 
 
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: 
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 mogelijk 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 al 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 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. 
 
Het inschakelen van een advocaat op persoonlijke titel: 
De Stichting en de advocaten zijn bereid om u zo veel 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: 
Bij het maken van deze kopij waren er nog geen data 
beschikbaar voor de maand juli. Zodra deze bekend zijn kunt u 
dit vinden op www.dwazevaders.nl, of bij een der medewerkers 
van de telefoondienst.  
 
In de maanden augustus en september 2005 is het helaas niet 
mogelijk om, wegens vakanties van diverse vrijwilligers en 
advocaten, consultvonden te plannen. Eind september zullen 
de nieuwe data van oktober bekend worden gemaakt. 
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Advocatencolumn 

  

Recht toe Recht aan 
 

Co-ouderschap een sprookje? 
 

“Het huwelijk is de hoeksteen van de samenleving”: een kreet 
die vaak geuit wordt in de maatschappij. In een huwelijk voeden 
de ouders hun kinderen immers samen op. Er heerst een goede 
harmonie en de kinderen krijgen die ouderlijke liefde en gene-
genheid die zij verdienen. Tijdens het huwelijk worden door de 
ouders vele plannen en afspraken gemaakt voor de toekomst 
van het gezin en meer in het bijzonder voor de toekomst van 
hun kinderen. Zelfs worden er afspraken gemaakt voor het 
geval de ouders zouden scheiden, natuurlijk gebeurt dat niet, 
maar voor het geval dat het wel gebeurt dan zullen de kinderen 
hiervan nooit de dupe worden. Een vaak gedane uitspraak is: 
“Ik zou toch nooit mijn kinderen, die zoveel van hun vader 
houden, het geluk kunnen onthouden om hun vader te mogen 
zien?” Tot het ongelukkige moment dat de ouders inderdaad 
gaan scheiden. Vanaf dat moment begint vaak de ellende voor 
de ouders maar nog veel meer voor de kinderen. 
 
In die gevallen dat de ouders er onderling niet uitkomen wordt 
een soms jarenlange strijd gevoerd, niet alleen over de kinderen 
maar veelal ook over de rug van de kinderen. Kinderen zijn het 
machtigste wapen in de strijd tussen de ouders. Er is geen 
doeltreffender manier om elkaar zoveel pijn en verdriet 
toebrengen als de kinderen tegen elkaar te gebruiken. 
 
De kinderen daarentegen willen niets anders dan dat hun 
ouders ten koste van alles bij elkaar blijven. De dagelijkse 
ruzies nemen zij op de koop toe. Maar als hun ouders eenmaal 
gescheiden zijn, dan is hun innigste wens dat hun positie ten 
opzichte van hun ouders zoveel mogelijk ongewijzigd blijft. Er is 
één constructie die het meeste in de buurt komt van de situatie 
zoals deze ten tijde van het huwelijk heerste. Dit is de situatie 
waarin de ouders na de echtscheiding op een gelijkwaardige 
wijze en voor gelijke delen de opvoeding en verzorging van de 
kinderen voortzetten, waarbij de hoofdverblijfplaats bij beide 
ouders wordt bepaald. In de volkstaal ook wel ‘co-ouderschap’ 
genoemd. Het is spijtig dat deze constructie relatief weinig 
voorkomt. Reden hiervoor is dat de verzorgende ouder alles in 
het werk stelt om te voorkomen dat er een goede communicatie 
– de belangrijkste voorwaarde voor co-ouderschap – blijft 
bestaan tussen de ouders, niet zozeer omdat het werkelijk niet 
mogelijk is dat ouders met elkaar kunnen communiceren, maar 
om te voorkomen dat de andere ouder de kinderen langer ziet 
dan strikt noodzakelijk. De rol van de advocaten hierin is dan 
ook van wezenlijk belang. Hoe belangrijk de rol van een 
advocaat kan zijn blijkt uit het volgende voorbeeld. 

 
ADVOCATENKANTOOR 
Specialist in personen- en familierecht  

 
Ruime ervaring en kennis      Adresgegevens: 
op het gebied van:    
 
-  omgangsrecht       Postbus 960 
-  ouderlijk gezag       7550 AZ Hengelo 
-  ondertoezichtstellingen      Bezoekadres:     
-  recht op informatie      Lansinkesweg 4 
-  uithuisplaatsingen      Telefoon: 074 – 2555661 
-  voogdij       Fax: 074 – 2555662    
-  echtscheidingen      E-mail: 
-  kinderalimentatie      rk@kaya-advocatenkantoor.nl 
-  partneralimentatie      www: 
-  boedelverdelingen      www.kaya-advocatenkantoor.nl 

 
Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 

 
In mijn praktijk behartig ik voornamelijk de belangen van de niet-
verzorgende ouders, die of een omgangsregeling hebben met 
hun kinderen, maar die door de verzorgende ouders niet danwel 
niet deugdelijk wordt nagekomen of ouders aan wie de omgang 
met hun kinderen is ontzegt. Enige tijd geleden heeft een 
moeder zich tot mij gewend met het verzoek haar belangen te 
behartigen in een echtscheiding.  
Nadat de overige aspecten (zoals het gezag over de kinderen, 
de partner- en kinderalimentatie, de boedelscheiding, etc.) van 
de echtscheiding waren besproken vroeg ik of tussen de ouders 
overleg is geweest over de verdere omgang van de kinderen 
met de ouders na de echtscheiding. Gelijk daarop antwoordde 
de moeder dat het het meest in het belang van de kinderen zou 
zijn als de kinderen bij haar zouden verblijven en dat de vader 
een omgangsregeling zou hebben van eenmaal per veertien  

dagen een weekeinde van zaterdagochtend tot zondagavond.  
 
De zaak begon mijn interesse te wekken en ik vroeg haar 
waarom zij dacht dat een dergelijke beperkte omgangsregeling 
het meest in het belang van de kinderen zou zijn. De vrouw 
antwoordde dat de kinderen zelf hadden aangegeven niet graag 
naar hun vader te willen gaan. Hij had helemaal geen tijd voor 
hen en hij zou hen geen aandacht geven. Zij waren veel liever 
bij haar. Na goed overleg en doorvragen bleek dat de ouders 
beiden bij een en dezelfde werkgever werkzaam waren en dat 
zij min of meer dezelfde inkomen hadden. De ouders hadden 
met de werkgever een werkschema samengesteld dat inhield 
dat de ouders beurtelings voor de kinderen konden zorgen. 
Deze constructie wilde de moeder onder geen beding laten 
voortduren, enerzijds omdat de kinderen niet graag meer naar 
hun vader wilden gaan en anderzijds kon de vader zijn 
werkuren vermeerden en zodoende meer alimentatie betalen. 
Na enkele gesprekken was deze moeder overtuigd geraakt dat 
het inderdaad beter was voor de kinderen dat de huidige situatie 
zou worden voortgezet, ook al had zij daar veel moeite mee. 
Inmiddels is het meer dan drie jaar gelden dat de rechtbank een 
co-ouderschap heeft vastgesteld in de beschikking. De kinderen 
hebben behalve de scheiding van hun ouders geen ander 
nadeel van de echtscheiding ondervonden.  
De kinderen leven gelukkig en voelen zich moreel vrij om van 
de ene ouder naar de andere te gaan. De vader betaalt tot op 
heden onvoorwaardelijk de vastgestelde alimentatie. En ik … ik 
krijg jaarlijks een kaartje van de ouders. 
 
Voor vele ouders zal dit wellicht als een sprookje overkomen. 
Toch is dit mogelijk als de ouders even loyaal zouden zijn naar 
hun kinderen toe als dat de kinderen zijn naar hun ouders toe. 
 
Mr. R. Kaya, advocaat in Hengelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


