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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. 57: Leo Bevaart 
 

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

Telefoondiensten: 
Alle telefoonnummers zijn op de dagen die vermeld staan 
te bereiken tussen 19.00 en 22.00 uur. 
 
Dag(en) van de week Telefoonnummer 
Maandag  015-2573584 
Dinsdag  
Woensdag 047-5420544 
Donderdag  
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de Bestuurstafel 
 
Eindelijk is het dan zover, het initiatief wetsvoorstel 
van dhr. R. Luchtenveld, Tweede Kamerlid van de 
VVD, is aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
Na maanden van debatteren, vergaderen en amendementen 
van zowel  PvdA als CDA  is er dan toch eindelijk gestemd op 
29 november jl.  Alleen CDA en Christen Unie stemden tegen. 
Het wetsvoorstel zal nu nog door de eerste kamer 
goedgekeurd moeten worden. Dit zal wederom enkele 
maanden gaan duren maar voordeel hierbij is dat men de 
inhoud van het wetsvoorstel niet meer kan veranderen. Men 
kan alleen voor of tegen stemmen. Ook hierbij zal de stichting 
weer proberen om bij iedere vergadering aanwezig te zijn. 
Welke veranderingen het nieuwe wetsvoorstel in de praktijk 
zou kunnen geven kunt u verder in deze Nieuwsbrief lezen. 
Laten we hopen dat in ieder geval rechters, advocaten, politie, 
raad voor Kinderbescherming zich steeds meer bewust gaan 
worden dat  ouderschap na een scheiding gelijkwaardig 
ingevuld dient te worden en dat de standaardvraag moet  zijn 
hoe vaak de kinderen bij iedere ouder kunnen zijn en niet of  
kinderen bij iedere ouder kunnen zijn. 
 
Ander positief nieuws is een rechterlijke uitspraak omtrent de 
naam van de school van een kind. Deze uitspraak kunt u 
verder vinden in de Nieuwsbrief. Met name de redenering die 
door de rechter wordt gebruikt kan u misschien op weg helpen. 
 
De landelijke dag was dit jaar weer een succes. Dit jaar werd 
er gestart met een lunch waarna in de middag 3 sprekers een 
presentatie hebben gegeven waaronder dhr. Luchtenveld. 
 
Voor 2006 staan er alweer diverse activiteiten op het 
programma. Naast de aktiviteiten die u van ons gewend bent 
willen we ook een aantal nieuwe aktiviteiten gaan organiseren 
om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Nieuw zal o.a. zijn 
dat we een aantal regioavonden willen verschuiven naar het 
weekend in plaats van doordeweeks. Dit om meer mensen de 
gelegenheid te geven om op tijd aanwezig te zijn en ook tot het 
einde van de dag. 
Ook willen we wat meer met internet gaat doen. Onze site 
www.dwazevaders.nl  wordt iedere dag nog steeds veel 
bezocht en mensen sturen ons bijna iedere dag emails met 
vragen. Uw donateurnummer zal voor de site  in ieder geval 
steeds belangrijker gaan worden. We houden u op de hoogte.  
 
Nog voor het zover is komt eerst de kerstperiode er natuurlijk 
weer aan, voor een aantal een periode om de familebanden 
aan te halen, voor een aantal niet de meest vrolijke periode 
van het jaar. 
 
Toch wens ik een ieder, mede namens de overige 
bestuursleden, hele prettige feestdagen toe, op welke manier 
dan ook, en natuurlijk een heel goed en gezond 2006! 
 
Perry Stuart 
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Landelijke dag 2005  
 
De landelijke dag was dit jaar wederom een succes.  
 
3 Sprekers waren deze middag uitgenodigd om te vertellen 
over echtscheiding en omgang vanuit hun professie. 
De eerste spreker was dhr. R. Luchtenveld, Tweede Kamerlid 
van de VVD. Hij vertelde over de laatste stand van zaken 
betreffende z’n initiatief wetsvoorstel. Een week later zou hier 
over gestemd worden in de Tweede Kamer.  
De tweede spreekster was mevr. A. van Teijlingen. Zij is 
zelfstandig NMI-mediator en gaf een beeld wat de rol van een 
mediator kan zijn in het echtscheidingsproces. Belangrijk is dat 
de mensen zelf afspraken moet maken, niet wachten totdat 
een mediator voorstellen gaat doen wat dat is niet de taak van 
een mediator. 
De laatste spreekster was mevr. E. Groenhuijsen, 
gedragsdeskundige van de raad van de kinderbescherming. Zij 
beschreef met enkele voorbeelden wat haar rol precies is bij de 
kinderbescherming. Zij bekijkt alles vanuit het perspectief van 
een kind en schrijft ook boeken hierover. 
Na afloop van iedere presentatie konden er vragen gesteld 
worden aan de sprekers.  
Ter afsluiting was er nog gelegenheid voor een drankje. 
 
Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor deze dag wil ik 
via deze weg nomaals  van harte bedanken voor deze 
geslaagde dag.  Alles was weer tot in de puntjes verzorgd.  
 
Perry Stuart 
 

                             
 
 

Indexering alimentatie 2006  

De alimentatiebedragen veranderen jaarlijks. De minister van 
Justitie bepaalt met welk percentage alimentatiebedragen 
aangepast moeten worden. Met ingang van 1 januari 2006 
gaan de vastgestelde alimentatiebedragen met 0,9% 
omhoog. Dit percentage is afhankelijk van de loonindex. Het 
loonindexcijfer wordt vastgesteld door het CBS op basis van de 
salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. 

Indexeringspercentages laatste 5 jaar:  

alimentatie

2001  3,3%  

2002  4,6%  

2003  3,9%  

2004  2,5%  

2005  1,1%  

2006  0,9%  
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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. 
 
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  relatienummer. U krijgt uw userid 
en password z.s.m. toegestuurd. 
 
Uw relatienummer staat op de adressticker vermeld. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 

 
 
 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP  
Locaties voor Regio-avonden 
 
Om aan de toenemende vraag van regioavonden in het gehele 
land te kunnen voldoen zoeken wij betaalbare locaties in elke 
provincie. 
Deze locaties kunnen bijvoorbeeld buurthuizen zijn of centra 
waar activiteiten worden gehouden. In deze locaties kunnen 
meestal ruimtes worden gehuurd door locale bewoners 
waardoor de huurprijs zeer laag is. Weet u als donateur van de 
stichting een locatie in uw woonplaats dan verzoeken wij u dit 
aan ons bekend te maken. Wij kunnen dan ook in uw provincie 
een regioavond organiseren. 
 
 
 

                        
 
 
 

Recht toe Recht aan 
 
Succes in de informatiezaak! 
 
In de vorige nieuwsbrief liet ik u weten dat er procedure liep 
tegen een school die geen informatie wilde verstrekken. 
Inmiddels is er een uitspraak gedaan: het verzoek is 
toegewezen, de school moet bekend maken naar welke 
nieuwe school het kind is gegaan. 
 
In deze zaak wilde een niet met het gezag belaste vader 
informatie van de school hebben over zijn dochter. De school 
weigerde de verzochte informatie te verstrekken zodat ik 
namens de vader een verzoekschrift heb ingediend. In dit 
verzoekschrift heb ik om de volgende informatie verzocht: 
 

- afschrift van alle schoolrapporten; 
- afschrift van de schoolkrant; 
- bekendheid van gemaakte schoolfoto’s en 

bekendheid van de adresgegevens van de 
schoolfotograaf; 

- bekendheid en uitnodigingen voor 10-
minutengesprekken; 

- bekendheid en uitnodigingen voor 
schoolactiviteiten (bijvoorbeeld toneelstukjes). 

 
Enige tijd nadat het verzoekschrift was ingediend bleek dat de 
moeder met de dochter was verhuisd, zonder het nieuwe adres 
aan de vader te hebben bekend gemaakt. De dochter zat ook 
niet meer op de school waartegen de procedure was gestart. 
Een gedeelte van het verzoekschrift heb ik hierdoor moeten 
intrekken. 
 
De vader wilde uiteraard graag weten naar welke andere 
school zijn dochter was gegaan. De school wist welke school 
dat was, doch weigerde die gegevens te verstrekken. Om die 
reden heb ik het verzoekschrift aangevuld, namelijk door de 
school op te dragen bekend te maken naar welke school de 
minderjarige was gegaan. 
 
De rechtbank heeft het verzoek beoordeeld op grond van 
artikel 1:377c BW en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(hierna: WBP). 
 
Artikel 1:377c BW 
In artikel 1:377c BW staan twee gevallen omschreven waarin 
een derde (hier: de school) kan weigeren om de verzochte 
informatie te verstrekken: 1) indien het gaat om informatie die 
ook niet zou worden gegeven aan de gezagsouder (hier: de 
moeder) of 2) indien het belang van de minderjarige zich zou 
verzetten tegen de informatieverstrekking.  
 
Wat betreft het eerste geval valt te denken aan informatie die 
valt onder het beroepsgeheim van derden. Dat beroepsgeheim 
moet wel zodanig zijn dat ook de wel met het gezag belaste 
ouder die informatie niet krijgt. In praktijk zal zo’n situatie zich 
nauwelijks voordoen. 
 
Wat betreft het tweede geval is het natuurlijk de vraag wanneer 
het belang van de minderjarige zich verzet tegen de 
informatieverstrekking. Omstandigheden die het belang  
van kind bij verstrekking van informatie schaden zullen door de 
derde of de moeder naar voren moeten worden gebracht. De 
rechtbank heeft geen opsomming gegeven van  
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omstandigheden die hierbij een rol spelen. Een omstandigheid 
die wel concreet wordt genoemd is ‘de persoon of het gedrag 
van de vader’.  
 
Ik denk dat de rechtbank hiermee het volgende bedoelt. Gaat 
de vader op een zorgvuldige manier om met de informatie en 
de betreffende derde (hier: de school), dan is er geen reden 
om hem de informatie niet te verstrekken. Maakt de vader 
misbruik van de informatie, bijvoorbeeld door steeds 
problemen op school te maken, dan zal de rechtbank 
redeneren dat de minderjarige hier uiteindelijk last van zal 
ondervinden en dat het verstrekken van informatie dus niet in 
het belang van de minderjarige is. 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
De school beriep zich in haar verweer mede op de WBP. De 
rechtbank heeft geoordeeld dat artikel 1:377c BW speciaal is 
geschreven voor dit soort zaken. Met andere woorden, in het 
geval van een ouder die informatie vraagt is de WBP niet van 
toepassing. De derde kan zich dus niet beroepen op de WBP. 
 
Conclusie  
Indien u zich (als niet met het gezag belaste ouder) redelijk en 
terughoudend opstelt zal een derde, die beroepshalve beschikt 
over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden 
die de persoon van de minderjarige of diens verzorging en 
opvoeding betreffen, desgevraagd die informatie moeten 
verstrekken. Zo niet, dan is een procedure kansrijk.  
 
Indien de moeder met uw kind is vertrokken naar een 
onbekend adres kunt u, indien de school weet naar welke 
andere school uw kind is gegaan, op grond van deze 
beschikking de school verplichten bekend te maken naar welke 
school uw kind is gegaan. 
 
Tip 
De volledige tekst van de beschikking vindt u elders in deze 
nieuwsbrief. Met deze beschikking kunt u uw recht op 
informatie op grond van artikel 1:377c kracht bij zetten. 
Mochten er dan toch nog problemen zijn, dan ligt het voeren 
van een procedure voor de hand. 
 
Tenslotte 
In deze zaak is het duidelijk geworden dat scholen informatie 
dienen te verstrekken. Interessant is de vraag hoe het zit met 
informatie van andere derden die over informatie betreffende 
uw kind beschikken, zoals een huisarts, een 
(kinder)psycholoog, een specialist, een maatschappelijk 
werker, enz. Ik zou zeggen dat ook zij, op grond van deze 
beschikking, desgevraagd informatie moeten verstrekken. 
Mocht u toch tegen een weigerachtige derde aanlopen, dan 
ben ik graag bereid ook tegen die derde een procedure te 
starten.  
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag. 
 

                       

Vervangende erkenning  
 
procederen loont! 
 
In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met ouders die hun 
kind niet hebben erkend (om welke reden dan ook), en dat 
alsnog willen doen. Om een latere erkenning tot stand te 
brengen moet de andere ouder toestemming verlenen. Wil die 
andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan aan de 
rechtbank om vervangende toestemming worden verzocht. 
 
Ik heb gemerkt dat in zaken waarin er omgang plaatsvindt, het 
verzoek om vervangende erkenning in de meeste gevallen 
wordt toegewezen. Je zou hieruit kunnen afleiden dat de 
rechtbank vindt dat bij een omgangsregeling ook erkenning 
hoort. Het kan dus lonen om hierover een procedure te voeren. 
  
Verzoek om gezamenlijk gezag altijd mogelijk! 
 
De Hoge Raad heeft al beslist dat een ouder die eerder het 
gezag heeft gehad (door huwelijk), bevoegd is een 
verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen om het gezamenlijk 
gezag te verkrijgen.  
 
De Hoge Raad heeft nu ook beslist (vooruitlopend op de 
wetswijziging) dat ook een ouder die nooit het gezag heeft 
gehad het verzoek om gezamenlijk gezag kan voorleggen aan 
de rechtbank. De uitspraak van de Hoge Raad is bekend onder 
nummer: HR 27 mei 2005, RvdW 2005, 78. 
 
Met andere woorden, elke ouder die het gezag niet heeft (of 
nooit heeft gehad) kan een verzoekschrift indienen dat 
strekt tot het verkrijgen van gezamenlijk gezag. 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag. 
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Uitspraak bekend 
maken nieuwe school ! 
 
Uitspraak rechtbank inzake verzoekschrift vader dat school 
bekend zal maken naar welke school zijn dochter is 
overgeschreven. 
 
Rechtbank Utrecht      rekestnr.: 190125 I FA RK 05-480 
 
BESCHIKKING  van de enkelvoudige kamer voor de behan-
deling van burgerlijke zaken, in      
                            de zaak van: 
…………………………….wonende te Amsterdam, hierna ook 
te noemen de vader, procureur: mr. …..  ,      
                                                      -tegen – 
Chr. Basisschool ……….. 
gevestigd te Leersum, hierna ook te noemen de school, ter 
zitting vertegenwoordigd door de directeur, 
 
Belanghebbende: 
…………………. 
hierna ook te noemen de moeder, niet verschenen. 
 
1. Verloop van de procedure 
 
De vader heeft op 23 januari 2005 ter griffie van deze 
rechtbank een verzoekschrift ingediend dat ertoe strekt dat de 
school van zijn minderjarige dochter de in het verzoekschrift 
genoemde informatie aan hem zal verschaffen. 
 
Op 16 april 2005 was een behandeling ter zitting gepland die 
op verzoek van de vader wegens gewijzigde omstandigheden 
geen doorgang heeft gevonden. 
 
Bij brief van 21 april 2005 heeft de vader zijn verzoek gewijzigd 
in die zin dat de school bekend zal maken naar welke school 
zijn dochter is overgeschreven. 
In verband met deze wijziging van het verzoek heeft de op 26 
april 2005 geplande zitting eveneens geen doorgang 
gevonden. 
De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren 
van 17 mei 2005. 
De Raad voor de Kinderbescherming was op deze zitting 
aanwezig. 
De moeder is, hoewel steeds behoorlijk opgeroepen niet ter 
zitting verschenen. 
 
2. De feiten 
 
De vader heeft een relatie gehad met ……………..hierna te  
noemen de moeder. 
Uit deze relatie is de minderjarige …………….geboren op 27 
november 1998 te …………..hierna te noemen de 
minderjarige. 
De vader heeft de minderjarige bij akte van 28 december 1998 
erkend. 
De moeder is van rechtswege belast met het ouderlijk gezag 
over de betrokken minderjarige. 
 
3. Het geschil 
 
Nadat de vader, op basis van artikel 1:377c BW had verzocht 
een informatieplicht voor de school van zijn dochter vast te 

stellen is de dochter door haar moeder van school gehaald. De 
vader heeft vervolgens verzocht te bepalen dat de school aan 
de vader dient mede te delen naar welke school zijn dochter is 
overgeschreven. 
De school heeft bij monde van de directeur Mevrouw 
……………., verweer gevoerd. Mevrouw ………… deelt mede 
dat de minderjarige inderdaad hun school heeft verlaten. Zij 
weet op welke school de minderjarige nu zit. Zij weigert deze 
informatie te geven aan de vader met een beroep op de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Zij acht zichzelf op grond 
van deze wet niet bevoegd de vader te informeren. 
 
De Raad voor de Kinderbescherming heeft ter zitting 
meegedeeld dat aan haar door de Baad voor de 
Kinderbescherming in Haarlem is verzocht een onderzoek te 
doen naar de situatie van de minderjarige in verband met het 
verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling 
tussen hem en zijn dochter. In dat kader zal de Raad proberen 
middels de GBA gegevens van de minderjarige te achterhalen 
op welke school zij thans zit.  
Ten eerste zijn derden niet gehouden informatie te verstrekken 
als zij deze informatie ook De Raad voor de 
Kinderbescherming zegt toe deze gegevens aan de vader te 
zullen verstrekken. 
 
De raadsman van de vader heeft verzocht desondanks een 
beschikking te geven omdat onduidelijk is wat de plichten van 
de school zijn in onderhavige en vergelijkbare situaties. De 
school heeft dit verzoek ondersteund. 
 
Na de zitting heeft de rechtbank kennisgenomen van een 
schrijven van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 3 juni 
2005 waarin de Raad mededeelt dat het woonadres van de 
minderjarige en de school die zij bezoekt bij hen bekend zijn, 
maar dat zij zich als Raad verplicht acht zich te conformeren 
aan de mededeling van Bureau Leerplicht dat deze informatie 
niet bekend gemaakt mag worden aan de vader. 
 
Bij brief van 21 juli 2005 heeft de Raad voor de 
Kinderbescherming desgevraagd nader rnede gedeeld zich op 
het standpunt te stellen dat zij zonder onderzoek niet kan 
beoordelen of het belang van het kind zich tegen het 
verschaffen van informatie verzet. Zij geven in overweging 
hiernaar onderzoek te doen verrichten. 
 
4. Beoordeling van het verzoek 
 
Op grond van artikel 1:377c BW dienen derden die 
beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke 
feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens 
verzorging en opvoeding betreffen, daarvan de niet met het 
gezag belaste ouder op de hoogte te stellen. De derde kan in 
twee gevallen weigeren de verzochte informatie over het kind 
te verstrekken.niet op gelijke wijze aan de gezagsdrager 
zouden verschaffen. Te denken valt hier aan informatie die valt 
onder het beroepsgeheim van derden. Deze situatie doet zich 
hier niet voor. 
Daarnaast kan het belang van het minderjarige kind zich tegen 
informatieverstrekking verzetten. Onderzocht moet worden of 
dit geval zich hier voordoet. 
 
De rechtbank is van oordeel dat noch uit het verhandelde ter 
zitting noch uit de stukken is gebleken dat het belang van de  
minderjarige zich ertegen verzet dat aan de vader bekend 
wordt gemaakt naar welke school de minderjarige is gegaan. 
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De school heeft gesteld dat de vader slechts één keer 
onaangekondigd op school is verschenen, en dat nadien het 
contact met de vader goed is verlopen. De persoon of het 
gedrag van de vader levert dus geen reden op om de 
informatie te weigeren. Voorts is niet gebleken van andere 
omstandigheden die mee zouden brengen dat 
informatieverstrekking aan de vader het belang van de 
minderjarige zou kunnen schaden. 
De moeder is opgeroepen en niet verschenen, zodat ook van 
haar kant geen contra indicatie naar voren is gekomen. 
De Raad voor de Kinderbescherming heeft nog schriftelijk in 
overweging gegeven onderzoek hieromtrent te laten verrichten. 
De rechtbank is van oordeel dat de vader in principe informatie 
toekomt. Het is aan degene die weigert deze informatie te ver-
schaffen om feiten en omstandigheden aan te dragen die zijn 
weigering kunnen rechtvaardigen. De rechter zal dan 
onderzoek doen om een beslissing te kunnen nemen die hem 
in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Als het belang 
van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet zal de 
rechter het verzoek afwijzen. Nu in het onderhavige geval geen 
feiten of omstandigheden zijn gesteld die een weigering 
zouden kunnen rechtvaardigen is er geen reden om een 
onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te vragen. 
 
De school heeft zich voor zijn weigering beroepen op de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Zij heeft dit niet nader 
geadstrueerd. Deze wet is later in werking getreden dan de 
regeling van artikel 1:377c BW. De regeling van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens is een algemene regeling 
terwijl de bepaling over informatie in het Burgerlijk Wetboek 
specifiek gericht is op de niet met gezag belaste ouder. Art. 
1:377c BW prevaleert derhalve als lex specialis boven de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. In het geval van een ouder 
die informatie vraagt is de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens dus niet van toepassing. 
 
Ten overvloede wordt over de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens het volgende   
overwogen: 
Naast de ouder zonder gezag die een zelfstandig recht op 
informatie toekomt op grond van het Burgerlijk Wetboek 
kunnen ook anderen informatie krijgen. Gaat het om een 
minderjarige die jonger is dan 16 jaar dan is daarvoor, volgens 
artikel 5 de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger 
vereist. 
 
Weigert de wettelijk vertegenwoordiger toestemming dan 
kunnen, op grond van artikel 8 niettemin persoonsgegevens 
worden verstrekt indien de verstrekking noodzakelijk is voor de 
behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 
verantwoordelijke of van een derde aan wie die gegevens 
worden verstrekt tenzij, kort gezegd, het belang van de 
betrokkene en het recht op bescherming van zijn persoonlijke 
levenssfeer prevaleert. 
 
Onderzocht moet dan dus worden of de verstrekking nodig is 
voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 
derde. Gaat het om een biologische vader die het kind niet 
heeft erkend of om pleegouders, beiden ingeval zij een nauwe 
persoonlijke betrekking met het kind hebben, dan is het 
vanzelfsprekend dat zij in het belang van de verzorging/ 
Onderzocht moet dan dus worden of de verstrekking nodig is 
voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 
derde. Gaat het om een biologische vader die het kind niet 
heeft erkend of om pleegouders, beiden ingeval zij een nauwe 
persoonlijke betrekking met het kind hebben, dan is het 
vanzelfsprekend dat zij in het belang van de verzorging/ 

opvoeding/ emotionele ontwikkeling van het kind gegevens van 
de school nodig hebben.  
De school verwerkt de persoonsgegevens van het kind ten 
behoeve van diens ontwikkeling. Verzorgers, pleegouders, de 
biologische vader die het kind niet heeft erkend, kunnen hun 
zorg voor het kind niet goed vorm geven zonder schoolin-
formatie. Wanneer de wettelijk vertegenwoordiger dus geen 
toestemming geeft kan de school toch gegevens verstrekken. 
De school moet in zo’n geval een belangenafweging maken. 
 
Artikel 9 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
biedt evenmin een zelfstandige 
 
grond tot weigering van informatie wanneer het gaat om 
verzorgers of andere belangrijke betrekkingspersonen van het 
kind. Dit artikel bepaalt dat persoonsgegevens niet verstrekt 
mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met het doel 
waarvoor zij zijn verkregen. De school verzamelt gegevens van 
een kind met het doel zijn ontwikkeling te bevorderen. 
Dit doel is niet na te streven zonder samenwerking met de 
ouders of pleegouders. Deze dienen van deze gegevens der 
halve op de hoogte gesteld te worden. 
 
De rechtbank zal het verzoek van de vader toewijzen op grond 
van art. l:377c BW en zal de school opdragen om aan de vader 
mede te delen naar welke school de minderjarige is gegaan. 
 
De overige verzoeken van de vader zijn ingetrokken, zodat de 
rechtbank hierover geen beslissing behoeft te geven. 
 
5.   Beslissing
 
De rechtbank:  draagt Christelijke Basisschool …….. te 
…………. op aan de vader mede te delen naar welke school 
de minderjarige (het kind) is gegaan. 
 
Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad. 
 
Hetgeen meer of anders is verzocht wordt afgewezen. 
 
Deze beschikking is gegeven door mr. A.C. Quik-Schuijt, 
kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. W.R.H. Linthorst 
Homan, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 
17 augustus 2005. 
 
                             w.g. griffier     w.g. rechter 
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Initiatief wetsvoorstel  
Ruud Luchtenveld  
 
29 November jl. is het initiatief wetsvoorstel van de dhr. Ruud 
Luchtenveld aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen CDA 
en Christen Unie waren tegen. Nu de Eerste Kamer nog  maar 
zij kunnen nu alleen maar voor of tegen stemmen, geen 
veranderingen aanbrengen. Verwacht wordt dat de stemming 
over het wetsvoorstel in het voorjaar 2006 afgerond zal zijn.  
Maar wat houdt nu concreet het nieuwe wetsvoorstel in, met 
andere woorden, wat verandert er nu in de praktijk?  
Ik zal proberen een algemeen overzicht te geven hieronder 
met eventuele accenten. Soms wordt de wettekst letterlijk 
overgenomen, soms wordt het belangrijkste uit de wettekst 
gehaald.  Alleen nieuwe regels zijn vermeld. 
De juridische tekst kunt u op onze website vinden. Alleen zijn 
de oude wetteksten en nieuwe wetteksten nog niet 
samengevoegd. In  het wetboek kunt u de wetteksten 
terugvinden in Boek 1 BW. 
 
In het algemeen wordt het dus mogelijk te scheiden zonder 
rechter als er geen kinderen in het spel zijn. (zie art. 149, 150) 
Echtscheiding met kinderen zal via de rechter blijven verlopen 
en er zal een ouderschapsplan moeten worden opgesteld door 
beide ouders alvorens de echtscheiding wordt uitgesproken. 
De nieuwe wetgeving heeft met name toepassing op mensen 
die gaan scheiden en die beiden het ouderlijk gezag hebben. 
 
Artikel 247 
3:  ouderlijk gezag omvat tevens de plicht van de ouder om de 
     ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder  
     te bevorderen. 
 
Artikel 251 
2: na ontbinding huwelijk blijven ouders die gezamenlijk gezag  
     hebben dit gezag op gelijkwaardige wijze gezamenlijk  
     uitoefenen. 
3: Een kind over die de ouders gezamenlijk gezag uitoefenen  
     behoudt na ontbinding van het huwelijk recht op verzorging  
     en opvoeding door beide ouders, 
4: ouderschapsplan zoals bedoeld in artikel 815 moet er  
     gemaakt worden rekening houdend met: 
     a,b,c,d: een zodanige verdeling, dat beide ouders in  
     voldoende mate contact met het kind onderhouden. 
 
Artikel 251a 
2:  Het verzoekschrift vermeldt de wijze waarop de ouders het  
     recht op opgang, bedoeld in artikel 377a, vormgeven en de  
     wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en  
     raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden…. 
 
Artikel 253  
1:  Als een van de ouders zich niet houdt aan de afspraken( in  
     ouderschapsplan of door rechter bepaald) kan de ander  
     zonder procureur het geschil aan de rechtbank voorleggen  
     dmv een schriftelijke aanvraag tot mondelinge behandeling.  
5:  Mondelinge handeling moet binnen 3 weken plaatsvinden.  
     Indien er geen overeenstemming is kan de rechter zelf  
     veranderingen aanbrengen, naar bemiddelaar doorsturen,  
     dwangmiddel opleggen (sanctie, gijzeling) of artikel 812 in  
     werking stellen. 
8:  Ook kinderen jonger dan 12 kunnen gehoord worden door  
     een rechter. 
 
Artikel 377 ( een ouder gezag) 
1:  Als de met het gezag belaste ouder zich niet houdt aan de  
     afspraken door de rechter bepaald kan de ander zonder  
     tussenkomst procureur het geschil aan de rechtbank  
     voorleggen dmv een schriftelijke aanvraag tot mondelinge  
     behandeling. 
5: Mondelinge handeling moet binnen 3 weken plaatsvinden. 

    Indien er geen overeenstemming is kan de rechter zelf  
    veranderingen aanbrengen, naar bemiddelaar doorsturen,  
    dwangmiddel opleggen (sanctie, gijzeling) of artikel 812 in  
    werking stellen. 
 
Artikel 812 
2: Beschikkingen zoals bedoeld in art 253a lid 5 en 377 e lid 5  
    kunnen met de sterke arm ten uitvoer worden gelegd  
    voorzover dit bij die beschikkingen bepaald is. 
    Met andere woorden:  een rechter kan de politie opdracht  
    geven om een afgesproken omgangsregeling door te laten  
    gaan als een : verzorgende” ouder niet meewerkt. 
 
Artikel 815   
    Hierin wordt beschreven wat er in ieder geval in een    
    ouderschapsplan moet staan. 
 
Artikel 818 
    De rechter kan echtgenoten naar een bemiddelaar  
    verwijzen. 
 
Deze veranderingen in wet zullen ook vervolgd worden door de 
minister van Justitie. 
De minister van justitie zendt binnen 3 respectievelijk 6 jaar na 
de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een 
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet 
in de rechtspraktijk. In dit verslag wordt op basis van daartoe 
vast te leggen gegevens ten minste aangegeven: 
A: het aantal gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de  
    mogelijkheid van administratieve echtscheiding op basis van  
    afdeling 2A van titel 9 van Boek 1 BW; 
B: op grond waarvan de rechter in belang van het kind  
     aanleiding heeft gevonden om voorgelegde  
     ouderschapsplannen als bedoeld in artikel 815, aan te  
     passen, zowel waar het betreft echtscheidingen op  
     gemeenschappelijk verzoek als waar het betreft  
     echtscheidingen op eenzijdig verzoek;  
C: Het aantal gevallen waarin geen respectievelijk een  
     incompleet ouderschapsplan, bedoeld in artikel 815, is  
     aangeboden door de ouders. 
D: het aantal gevallen en de mate waarin van het recht van  
     kinderen gehoord te worden door de rechter gebruik is  
     gemaakt. 
E:  het aantal gevallen waarin en de wijze waarop toepassing  
     is gegeven aan de afzonderlijke onderdelen van de in  
     artikelen 253 a en 377e van Boek  1 BW opgenomen  
     mogelijkheden. 
 
Wat verwacht de stichting van de nieuwe wetgeving? 
 
Zoals u weet zien we graag het gehele onderwerp 
echtscheiding en omgang in het strafrecht. Er worden 
duidelijke afspraken gemaakt met wel of geen bemiddeling en 
een ieder die zich daaraan niet houdt wordt gesanctioneerd.  
Dit werkt met name preventief en bovendien heeft het 
strafrecht meerdere mogelijkheden om de niet meewerkende 
ouder te corrigeren. 
Het wetsvoorstel van dhr. Luchtenveld zien we dan ook slechts 
een stap in de goede richting. (het eerste wetsvoorstel van 
Luchtenveld vonden we beter maar door amendementen van 
PvdA en CDA is het wetsvoorstel enigszins aangepast) 
Door het opstellen van een ouderschapsplan en door 
bemiddeling is het natuurlijk aannemenlijk dat  het aantal 
mensen met omgangsproblemen zal verminderen. Maar 
vermindert het ook de ernst van de problematiek? We zijn er 
een beetje huiverig voor. 
Bovendien wordt er nog steeds onderscheid gemaakt tussen 
ouders die gezag hebben en die geen gezag hebben.  
 
Perry Stuart 
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Zware nederlaag voor 
jeugdzorg in Alkmaar  
 
Van onze verslaggever  
 
Alkmaar – Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) in Alkmaar heeft 
gisteren een zware nederlaag geleden in het kort geding dat 
een Alkmaarse moeder had aangespannen. 
Als het BJZ er niet voor zorgt dat de vrouw vandaag voor het 
eerst na zes jaar haar zoon van tien ziet, moet het bureau 
10.000 euro betalen.  
 
Elke dag dat de omgangsregeling niet wordt uitgevoerd zoals 
rechter J. Vrakking eerder bepaalde, kost het bureau ook tien 
mille.  
 
In 1999 sprak de Alkmaarse rechtbank de scheiding tussen de 
Alkmaarse en haar man uit. Hun destijds driejarig zoontje ging 
met de vader mee. 
Volgens advocaat J. de Goeij heeft de vader van meet af aan 
elk contact tussen zijn cliënte en haar zoon verhinderd. Dat 
leidde tot een aantal procedures. In juli 2004 bepaalde het hof 
dat er omgang tussen moeder en zoon moest plaatshebben, 
onder begeleiding van een gezinsvoogd en op voorwaarde dat 
de jongen in therapie zou gaan. Aan zijn door de echtscheiding 
gestoorde emotionele ontwikkeling moest hoognodig worden 
gewerkt. 
 
De raadsman: ,,De vader weigerde wederom mee te werken. 
Waarop de Alkmaarse rechtbank hem in november 2004 
nogmaals beval wél mee te werken.'' Maar moeder en zoon 
bleven gescheiden, omdat het Bureau Jeugdzorg en de 
gezinsvoogd dwars gingen liggen. 
Op 16 november had de rechtbank daar genoeg van. Het kind 
maakte vorderingen in de therapie, dus mocht de jongen zijn 
moeder zien. Het bureau weigerde weer. De Goeij sleepte 
daarop BJZ voor de rechter en vorderde de aanzienlijke 
dwangsom van 10.000 euro per overtreding. De rechter ging 
daar in mee.  
 
woensdag 7 december 2005 
© 2005 HDC Media BV 

 
 

    
                      
 
 10% van de donateurs van de stichting zijn  
  moeders die ook hun kinderen niet mogen zien!  
 

WWW.Dwazevaders.nl 
LIVE 
 
Het afgelopen jaar is er in de vorige nieuwsbrieven al 
veelvuldig gerapporteerd over het internet. 
Een lijst van top tien bezoekers en het aantal bezoekers op de 
site. Zowel de nieuwkomers als de blijvers hebben hun eigen 
teller.  
Nu volgen er weer enkele cijfertjes die u zeker zullen verbazen. 
 
De teller voor de nieuwkomers, de mensen die de site voor het 
eerst bezoeken of na drie maanden weer eens een keer, staat  
op 44950. Dit was op 12-12-2005 om 00:00 uur. 
 

                  Hoofdteller staat op 142496. 
 

Een top tien heeft geen zin meer, daar het veelal dezelfde 
bezoekers zijn die van plaats verwisselen. 
 
Inmiddels is er ook het een en ander gewijzigd op de site. Hier 
is een stukje actueel nieuws bijgekomen en de belangrijkste 
links worden op de voorpagina gepresenteerd.  
 
Een test forum is opgestart en zoals het er nu uitziet wordt het 
forum gehandhaafd. Veel lotgenoten hebben behoefte om 
anderen hun verhaal te vertellen en gaan hierdoor de discussie 
aan op het forum. Tevens draagt het forum bij, evenals het 
gastenboek, tot de hulpvraag als men het even niet meer weet. 
 
Maar wij gaan meer doen met internet. Het is immers de 
nieuwe media en veel wordt er al mee gedaan. Het plan 
bestaat om met  advocaten en genodigden van allerlei 
disciplines, live te gaan uitzenden op gezette tijden van de 
maand. Dit wil zeggen dat u rechtstreeks, als donateur, een 
vraag kunt stellen aan een van de gasten en deze dan via 
internet RADIO / Webcam beantwoord wordt. U leest het 
goed. INTERNET RADIO/ Webcam. 
 
De eerste proeven hiervoor zijn al gestart en zijn veelbelovend. 
Er moet nog het een en ander getest worden, maar dit zijn de 
minder belangrijke dingen. Rechtstreeks contact kunt u krijgen 
via de CHATRUIMTE en WEBMAIL. De laatste twee moeten 
nog ingericht worden, maar dat vergt niet veel tijd. U kunt het 
zien als een regio-avond of landelijke dag, maar dan via 
internet radio en  webcam live uw vraag beantwoord. 
 
Wanneer het zover is wordt zosnel mogelijk via de site bekend 
gemaakt. Op de site kunt u dan via het donateurs gedeelte  
meeluisteren, kijken en uw vraag stellen. 
Bent u donateur vergeet dan niet om een gebruikersnaam en 
wachtwoord aan te vragen, anders blijft u verstoken van deze 
diensten.  
Heeft u een suggestie voor een “radio / tv station” naam, stuur 
hem dan naar mail@dwazevaders.nl. 
 
Hebben jullie nog verwijzingen voor ons naar andere sites, 
geef het even door aan webmaster@dwazevaders.nl , zij zijn 
jullie dankbaar voor iedere informatie. 
 
André Cox 



 

 

                                          


