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Doelstelling 
 
OMGANGS(ON)RECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door 
(echt)scheiding, worden kinderen in een situatie 
geplaatst waar ze niet voor hebben gekozen.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook 
na de scheiding, omgang met je kinderen blijft 
hebben.  
 
Het omgangsrecht is vastgelegd in artikel 377 Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit artikel valt onder het zogenaamde Civiele Recht, 
waarbij men meestal uitgaat van de redelijkheid en 
billijkheid. 
 
Te vaak komt het echter voor dat één van de ouders 
geen contact meer kan hebben met zijn of haar 
kinderen, omdat, als er een omgangsregeling 
vastgesteld moet worden, er op allerlei manieren 
tegenwerking wordt ondervonden. 
Dit kan zijn door de verzorgende ouder maar ook door 
advocaten, raden voor de Kinderbescherming, 
gezinsvoogdij-instellingen en andere organisaties. 
 
Het gevolg van het niet vaststellen of nakomen van een 
omgangsregeling is, dat de niet verzorgende ouder de 
kinderen zeer lange tijd, zoniet voorgoed, kwijt kan 
raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het 
kind zijn dan niet te overzien. 
 
Ieder kind heeft recht op omgang, bescherming en 
verzorging van beide ouders. 
Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen kind en ouder bestaat een onvervangbare band 
die niet verandert na een (echt)scheiding. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
DE STICHTING DWAZE VADERS 
 
De Stichting “Dwaze Vaders” is opgericht op 21 
september 1989 met als doel: 
 
Het waarborgen van het contact met beide ouders 
voor kinderen na (echt)scheiding. 
 
Hoe willen we dit bereiken? 
Nadat we op 1 januari 1998 een van onze eerste 
doelstellingen verwezenlijkt zagen, namelijk dat beide 
ouders ouder blijven (beide ouders behouden het 
ouderlijk gezag), bleken de problemen met de omgang 
niet van de baan. 
 
Nog steeds kan de ouder, die de dagelijkse verzorging 
heeft, het kind bijna straffeloos weghouden bij de andere 
(niet verzorgende) ouder. 
 
Er zijn sancties mogelijk (geldboete en gevangenisstraf),  

 
maar deze worden in de praktijk slechts zelden 
uitgesproken. 
 
Door het niet nakomen van de omgang strafbaar te 
stellen, d.w.z.: het omgangsrecht in het Strafrecht 
onder te brengen, verwachten wij, vanwege de 
preventieve werking die er van uitgaat, dat alle kinderen 
beide ouders kunnen blijven zien. 
En wanneer de verzorgende ouder halsstarrig de 
omgang blijft frustreren, bestaat er in het Strafrecht 
vervolgens de mogelijkheid tot de volgende sancties: 
Taakstraf, geldboete en hechtenis. 
 
Omdat voor een geldboete de verzorgende ouder een 
zeker inkomen dient te hebben en daardoor niet voor 
een ieder van toepassing is, en hechtenis niet goed is 
voor een kind, is binnen het Strafrecht de taakstraf een 
heel goed preventief middel om de niet meewerkende 
ouder te corrigeren. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
WAT DOET DE STICHTING DWAZE VADERS? 
 
- Een aantal avonden per week is de Stichting direct 

telefonisch bereikbaar om uw vragen te 
beantwoorden. 

- 1 maal per kwartaal het uitgeven van de 
Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief worden actuele 
onderwerpen beschreven die met het omgangs-
(on)recht te maken hebben. 

- Het organiseren van avondspreekuren voor 
donateurs bij advocaten. 

- Het organiseren van regio-avonden door heel het 
land waarbij informatie wordt verstrekt en lotgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten. 

- Het organiseren van een jaarlijks terugkerende 
Landelijke Dag waarbij sprekers worden 
uitgenodigd. 

- Contact houden met de politiek via een werkgroep. 
In de politiek worden immers de beslissingen 
genomen over het Omgangsrecht. 

- Helpen bij het schrijven van klachtenbrieven tegen 
instanties. 

- Informatieverstrekking via Internet. 
- En…..uiteraard u moed geven, u staat volstrekt niet 

alleen in deze omstandigheden. 
 

Informatie over de Stichting Dwaze Vaders kunt u 
aanvragen bij: 

 
Stichting "Dwaze Vaders"  

Postbus 1086  
2410 CB Bodegraven 

  
Algemeen informatienummer: 0172 - 611384 

E-mail:  sdwv@worldonline.nl 
Internet:  www.dwazevaders.nl 
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Colofon 
De Nieuwsbrief Stichting Dwaze Vaders is het officiële 
orgaan van de Stichting Dwaze Vaders. 
De redactie verricht haar werkzaamheden in overeenstem-
ming met de doelstelling van de Stichting en de belangen 
van haar donateurs.  
Overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief 
is toegestaan onder uitvoerige bronvermelding. 
 
Oplage:  
3000 – De nieuwsbrief wordt toegezonden aan donateurs van 
de Stichting die als (trouwe) betaler zijn geregistreerd. 
 
Donatie:  
Men wordt donateur door automatische overschrijving van 
€ 2.50,- per maand, op postrekeningnummer:  374090 ten 
name van Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is het mogelijk om halfjaarlijks € 15,00 over te maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384    
E-mail: mail@dwazevaders.nl 
Internet: www.dwazevaders.nl 
Fax: 0172611384 
  
Bestuur: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    André Cox 
Annnemarie Willemsen     
 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 58: 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 
 
De Argentijnse Dwaze Moeders liepen eind januari hun 
laatste etmaal durende protestmars. Daarmee kwam na 25 
jaar een einde aan een jaarlijks protest tegen het regime 
uit eind jaren zeventig, begin jaren tachtig.  
 
Zoals u misschien weet is de naam Dwaze Vaders indertijd 
afgeleid van de dwaze moeders.   
Zouden wij ook de 25 jaar halen komt er wel eens in ons op? 
We hopen het natuurlijk niet voor onze kinderen maar zeker 
weten doen we het helaas niet.  
Zolang er geen sancties staan op het tegenwerken van een 
omgangsregeling zal de omgangsproblematiek niet snel 
opgelost zijn, ook niet als het wetsvoorstel van Ruud 
Luchtenveld wordt aangenomen. Zoals eerder vermeld, wij 
zien dit eerder als een stap in de goede richting.  
Maar zo ver is het nog niet. De Eerste Kamer heeft in februari 
op het wetsvoorstel gereageerd en  een aantal vragen gesteld 
aan Ruud Luchtenveld. Wat zoal de vragen zijn kunt u lezen in 
de Nieuwsbrief. 
 
Het wetsvoorstel van Ruud Luchtenveld is niet het enige wat  
op dit moment  besproken wordt.  
Er zijn ook wetsvoorstellen ingediend betreffende: wijziging 
kinderalimentatie (wet herziening kinderalimentatie, 29480). 
Het idee hierbij is dat een bepaald percentage van het inkomen 
bestemd voor kinderalimentatie is wat terug te vinden is in 
tabellen.  
Wet betrekking geregistreerd partnerschap, wijziging 
geslachtsnaam, verkrijgen gezamenlijk gezag (29353). Bij deze 
wet wordt het mogelijk om alleen het gezamenlijk gezag aan te 
vragen als de andere ouder op dit moment alleen het gezag 
heeft.  
Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige 
scheiding (30145). Dit is eigenlijk de “tegenhanger” van het 
wetsvoorstel van Luchtenveld. Het is de wet die door de 
regering voorgesteld wordt. Mediation en ouderschapsplan zijn 
de belangrijkste termen in dit wetsvoorstel. Geen enkele 
nieuwe sancties worden hierin vermeld.  
Wet bijdrage voorkomen kindermishandeling (30316).  
Wet  internationale kinderontvoering (30491). 
Kijk op onze site voor meer informatie over al deze wetten.  
Kortom, er zijn een aantal onderwerpen in beweging deze 
periode. 
 
Natuurlijk willen we u ook niet onthouden wat we als stichting 
zoal gedaan hebben de afgelopen 3 maanden naast 
telefoondiensten, e-mails beantwoorden en onze internetsite 
bijhouden.  
We zijn gestart met internet radio. De testfase is nu 
langzamerhand  voorbij.  
Zoals vaker met computers deden ze soms wat wij  niet wilden. 
Maar vanaf heden kunt u ons vaker horen en uw vragen stellen 
aan een advocaat of iemand anders.  
Voor de tijden dient u onze site in de gaten te  houden want de 
startdata van de uitzendingen kunnen verschillend zijn, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van onze gasten. 
 
In  februari en maart  hebben we wederom een regioavond 
georganiseerd voor donateurs en niet donateurs. Hierover kunt 
u verder in deze Nieuwsbrief lezen. 
 
Ook hebben we weer diverse malen gereageerd op  
krantenartikelen, interviews gegeven en mensen benaderd die  

met de omgangsproblematiek te maken hebben.  
Want zoals u ook in de Nieuwsbrief kunt lezen  begint 
langzamerhand steeds meer de omvang van  de 
omgangsproblematiek duidelijker te worden.  
Maar u en ik wisten dit natuurlijk al lang. 
 
Perry Stuart. 

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

Oproep aan donateurs 
 
Enquête   
Wij hebben u regelmatig verzocht om de enquête van de 
stichting in te vullen.  
Deze uitslagen zijn heel belangrijk voor ons omdat we hiermee 
willen laten zien aan de politiek en andere organisaties dat er 
in de praktijk nog heel veel misstanden zijn ondanks de 
wetswijziging van 1 januari 1998.  
De uitslagen van de enquêtes die tot nu toe zijn ingevuld kunt 
u ook terugvinden onze site. Er zijn mooie grafieken van 
gemaakt. 
Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe betrouwbaarder 
onze gegevens worden! 
Daarom willen wij  u hierbij nogmaals oproepen om 
de Enquête in te vullen op www.dwazevaders.nl 
 

 
Uw mening telt… 
Zoals u weet organiseren wij regioavonden en zijn we gestart 
met internet radio.  
Opvallend hierbij is dat vaak niet-donateurs hiervan gebruik 
maken tot nu toe. In principe willen we het internet radio deel 
alleen toegankelijk maken voor donateurs. 
 
Wilt u ons laten weten wat u van het organiseren van 
regioavonden en internet radio denkt en of u denkt 
hiervan gebruik te willen maken. 
Tevens zouden we graag van u willen weten wat u 
voor ideeën heeft om de stichting voor donateurs 
nog aantrekkelijker te maken.  
 
De Nieuwsbrief is er voor en door donateurs.  
Uw verhaal, uw ervaringen, uw kennis kunnen een ander 
misschien weer op weg helpen.  
Mocht u een stukje voor de Nieuwsbrief willen 
schrijven laat het ons weten en stuur het ons. 
 
Wij hopen dat u uw reactie wilt geven op deze oproep. 
Dit kan per telefoon, fax, e-mail of post. 
 
Wij staan in ieder geval open voor uw mening en suggesties! 
 
Het bestuur. 
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Initiatief wetsvoorstel  
Ruud Luchtenveld (2) 
 
Zoals u weet is het initiatief wetsvoorstel van de dhr. Ruud 
Luchtenveld  op 29 november vorig jaar aangenomen door 
de Tweede Kamer.   
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat nu 
concreet de veranderingen zijn.  
Hoe ver staat het nu met dit wetsvoorstel?  
 
Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gestuurd voor 
goedkeuring en deze hebben eind februari jl. hun commentaar 
gegeven. Verrassend is dat de eigen partij van Luchtenveld 
(VVD) kritisch tegenover het wetsvoorstel blijft staan. 
 
Commentaar/vragen VVD 
- kan er in het algemeen nog wel gesproken worden 

van redelijk denkende en handelende echtelieden  
waarbij een ouderschapsplan tot stand kan komen 
omdat  de ervaring leert dan beide partijen dikwijls 
heel moeilijk of zelfs geheel niet met elkaar 
communiceren en dat er dikwijls een zwakkere partij 
is.  

-  Is het bemoeilijken van de gang naar de rechter door 
deze afhankelijk te maken van het voorafgaand 
ouderschapsplan niet in strijd is met artikel 6 EVRM? 
(ieder heeft recht op een eerlijk proces) 

- De verzorgende ouder is verplicht de ontwikkeling van 
de band met het kind met de andere ouder te 
bevorderen gedurende de gehele minderjarigheid. 
Dus hoe nalatig of onaangenaam ten opzichte van de 
kinderen de andere ouder ook is, de verzorgende 
ouder moet steeds weer klaarstaan om het 
ontwikkelen van de band te vergemakkelijken. Is het 
kind daarbij zonder meer gebaat? En kan er ook 
worden uitgelegd waarom er geen bepaling is 
opgenomen dat de ouder die zijn/haar verplichtingen 
niet nakomt, zijn/haar rechten verspeelt of kan 
verspelen. 

- De vormvrije toegang tot de rechter is toegenomen 
(schriftelijke aanvraag/geen procureur nodig) en 
daarom is de VVD ook bang dat een rechter wordt 
overspoeld met bagatelzaken, waarvoor hij binnen 3 
weken een mondeling overleg moet houden. 

- Nu er geen hoger beroep mogelijk is, wordt er niet te 
gemakkelijk aan voorbij gegaan dat een uitspraak 
gedurende vele jaren van kracht kan zijn en derhalve 
gedurende vele jaren ingrijpt in het family life van 
betrokkenen? Want een rechter kan bijvoorbeeld zijn 
conclusie op foute informatie gebaseerd hebben. 

 
Commentaar/vragen CDA 
-  Het wetsvoorstel anticipeert teveel op de bereidheid 

en kunde van elke ouder om met de andere ouder in 
harmonieus overleg te treden 

-  Is het bemoeilijken van de gang naar de rechter door 
deze afhankelijk te maken van het voorafgaand 
ouderschapsplan niet in strijd is met artikel 6 EVRM? 
(ieder heeft recht op een eerlijk proces) 

-  Hoe voorkom je een vloed van minder zinnige en 
geenszins zinnige schriftelijke aanvragen tot een  
rechter omdat veel emotionele belangen op het spel 
staan. 

-  Wat gebeurt er met de kennis en kunde die de Raad 
voor de Kinderbescherming heeft opgebouwd 

- Hoe denkt Luchtenveld erover om (forensische) 
mediators bij de Raad aan te stellen die daarbij van 
de bestaande kennis gebruik blijven maken. 

 
Commentaar/vragen PvdA 
-   Is de laagdrempelige toegang tot de rechter wel 

wenselijk gelet op de overbelasting van de rechterlijke 
macht. 

- Is de uitsluiting van het  hoger beroep wel wenselijk, 
gelet op de diepe ingrijpendheid van de betreffende 
beslissingen. 

 
Commentaar/vragen  D66 
-  Aan de ene kant is er een recht op een gelijkwaardige 

opvoeding en verzorging van een kind, aan de andere 
kant kun je je afvragen of  het een uitgemaakte zaak 
is dat in alle gevallen kinderen gebaat zijn bij een 
proportioneel wisselende verblijfplaats.  
Hoe draagt het nieuwe wetsvoorstel bij aan een 
zekere verzoening van niet op voorhand in elkaars 
verlengde liggende belangen: het recht enerzijds van 
(meestal) vaders met een omgangsregeling op meer 
gelijkwaardige rol in de zorg- en opvoedtaken en het 
hebben van onderling contact, en de plicht anderzijds 
die beide ouders hebben om hun eigen belang 
ondergeschikt te maken aan het belang dat (met 
name minderjarige) kinderen hebben op een 
evenwichtig, harmonieus en verantwoord contact met 
beide ouders? 

- Het is positief als de afspraken in het 
ouderschapsplan geschonden worden er een snelle 
en adequate rechtsgang zonder 
procesvertegenwoordiging mogelijk moet zijn.  
De vraag is of de mogelijkheid van zo’n snelle stap 
naar de rechter de ouders voorzichtiger maakt bij het 
overtreden van de ouderschapsregelingen, of dat 
ouders juist voor ieder onenigheid naar de rechter 
stappen. 

  
Bovenstaande commentaren/vragen van de partijen zijn een 
selectie van de vragen/opmerkingen die men op het gehele 
wetsvoorstel heeft.  
Er is bijvoorbeeld niet ingegaan op de flitsscheiding. 
 
Het is de bedoeling dat dhr. Luchtenveld een toelichting  
schrijft  naar de Eerste Kamer om al bovenstaande 
vragen/opmerkingen te beantwoorden.  
Wanneer dit zal zijn is op het moment van schrijven nog niet 
duidelijk. We houden u op de hoogte via de site. 
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Moeders ontvoeren 
kind vaker dan vaders  
Copyright: Trouw  
 
Moeders zitten vaker achter de ontvoering van hun 
kind(eren) dan de vader.  
 
Dat geldt zowel voor kinderen die zonder toestemming 
vanuit het buitenland naar Nederland worden 
meegenomen, als voor de kinderen die vanuit Nederland 
naar het buitenland worden gebracht. In 2005 waren er 
113 internationale ontvoeringen, waarbij 172 kinderen 
waren betrokken. Bij de 'inkomende' ontvoeringen was in 
27 gevallen de moeder de ontvoerder, tien keer de vader 
en één keer een derde persoon. Bij 'uitgaande' 
ontvoeringen zat 47 keer de moeder erachter, 25 keer de 
vader en drie keer was het een ander.  
 

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

Scheiden / Veel 
kinderen zien slechts 
één ouder  

    Copyright: Trouw  
 
Jaarlijks raken 8000 kinderen in Nederland het contact 
met een van beide ouders kwijt door scheiding, blijkt uit 
een berekening van het CBS op verzoek van Trouw. 
Meestal is dat de vader.  
 
De Tweede Kamer nam in november een initiatiefwets-
voorstel aan waarin ouders die gaan scheiden verplicht 
worden een ouderschapsplan op te stellen. In dat plan 
moeten ze ook regelen dat het kind met beide ouders 
geregeld contact houdt.  
 
Volgens een voorzichtige schatting van het CBS hebben 
50000 minderjarige kinderen in Nederland na een 
echtscheiding geen contact meer met een van hun ouders. 
Daarbij zijn niet meegerekend de kinderen van wie de 
ouders ongehuwd samenwoonden voordat ze uit elkaar 
gingen.  
Ter vergelijking: jaarlijks maken 33000 kinderen mee dat 
hun getrouwde ouders gaan scheiden. Naar schatting 
18000 kinderen van wie de ouders ongehuwd samenwonen, 
zien een van beide ouders vertrekken.  
 
Doordat gescheiden ouders vaak een nieuwe relatie 
beginnen, komen er steeds meer samengestelde gezinnen. 
Een van de ouders heeft dan geen biologische band met de 
kinderen.  
Hoeveel stiefouders er zijn, weet noch de Nederlandse 
Gezinsraad, noch het CBS. Stiefouders hebben juridisch 
gezien geen gezag over de kinderen van hun nieuwe 
partner, als die gescheiden is, ook al leveren ze wel hun 
aandeel bij het opvoeden van die kinderen.  
Uit een peiling van de Nederlandse Gezinsraad onder 2000 
ouders, van wie 200 stiefouders, blijkt dat stiefouders wel 
behoefte hebben om officieel meer te zeggen te hebben 
over hun stiefkinderen. Dat kan nu niet.  

 
Er kunnen maximaal twee mensen ouderlijk gezag 
uitoefenen over een kind. Als na een scheiding beide 
ouders dat gezag blijven uitoefenen, is er voor de stiefouder 
geen officiële ouderlijke rol weggelegd. De Gezinsraad wil 
de discussie hierover aanzwengelen. Uit dezelfde peiling 
van de Gezinsraad, die de resultaten ervan deze week 
bekend maakt, blijkt dat het contact tussen kinderen en 
ouders na scheiding beter is als ouders afspraken maken.  
 

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

Scheiden / Een kind 
houdt van beide ouders  
door Monic Slingerland 
 
geef uw reactie  
Gescheiden ouders vinden het soms onverdraaglijk dat een 
kind nog van vader én moeder houdt. Het kan een kind 
schaden als dat niet mag, maar dat wordt in de ruzies over 
huis en inboedel vergeten.  
 
Jaarlijks maken 51000 Nederlandse kinderen mee dat hun 
ouders uit elkaar gaan. Achtduizend van deze kinderen 
verliezen daardoor het contact met een van hun ouders, 
blijkt uit berekeningen van het CBS op verzoek van Trouw. 
Daarbij gaat het om zowel ouders die gehuwd waren als die 
ongehuwd samenwoonden.  
 
Alleen al gerekend naar kinderen van wie de ouders officieel 
gehuwd waren, zijn er meer dan 50000 minderjarige 
kinderen die na een scheiding nauwelijks contact meer 
hebben met een van de ouders. Meestal is dat de vader. 
Dat komt deels doordat de vader dat zo wil en deels doordat 
de moeder het contact bemoeilijkt. 
In 80 procent van de gevallen blijven de kinderen na de 
scheiding bij hun moeder wonen.  
 
De Tweede Kamer heeft in november een initiatiefwets-
voorstel aangenomen, waarin staat dat ouders met een 
ontwricht huwelijk pas mogen scheiden nadat ze samen een 
ouderschapsplan hebben opgesteld.  
 
In dat plan moeten ouders vastleggen hoe ze na de 
scheiding praktische zaken regelen, zoals vakanties, kosten 
voor de kinderen, maar ook hoe ze met elkaar blijven 
overleggen over de kinderen en hoe ze de verhouding 
tussen het kind en de ouders invullen.  
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In artikel 150 van het burgerlijk wetboek staat het simpel 
beschreven: „Het ouderlijk gezag omvat tevens de plicht van 
de ouder om de ontwikkeling van de band van het kind met 
de andere ouder te bevorderen.”  
Het blijkt het lastigste punt bij scheidingen waarbij kinderen 
betrokken zijn. Al is de noodzaak om dit te regelen 
onomstreden.  
 
Vooropgesteld: veel ouders gunnen het de kinderen dat die 
na een scheiding een warme band hebben met de andere 
ouder. Maar als een scheiding voor kinderen problematisch 
verloopt, heeft dat er vaak mee te maken dat de ene ouder 
niet wil dat er een intensief contact met de andere ouder is.  
 
Wat vooral misgaat, ziet familietherapeut Else-Marie van 
den Eerenbeemt, is de gespleten loyaliteit, waar ouders hun 
kinderen in laten terechtkomen.  
Het komt erop neer dat bij een scheiding de ene ouder het 
niet kan verkroppen dat het kind van die andere ouder blijft 
houden. Het is volgens haar het meest klemmende 
probleem in scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. 
Van den Eerenbeemt spreekt over een split, een 
uiteendrijven van dierbaren. De gevolgen strekken zich over 
meer uit dan het gezinsleven. „Kinderen die met een split 
zijn opgegroeid, kunnen als volwassene anderen ook 
dwingen om zich op te splitsen of af te splitsen: een baas en 
een collega bijvoorbeeld.”  
 
Van den Eerenbeemt maakt in haar praktijk en via haar 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam (ze is 
verbonden aan de post hbo-opleiding Jeugd, gezin en 
context) vooral de probleemsituaties mee, waarbij het kind 
het strijdterrein is via wie de ouders hun ruzie uitvechten.  
 
Een extreem voorbeeld was dat van ouders die na de 
scheiding ruzieden over de vraag of hun zoon een scooter 
mocht. Het kind kreeg er een van de vriend van moeder, 
verongelukte en overleed. De ouders kregen daarna een 
conflict over de vraag of hij begraven dan wel gecremeerd 
moest worden. Dat liep zo hoog op dat het voor de rechter 
kwam. Die besliste dat de jongen gecremeerd zou worden 
en dat ouders ieder de helft van de as meekregen.  
 
Het omgekeerde gebeurt ook: kinderen die bij de scheiding 
van allebei de ouders te horen krijgen dat die geen zin 
hebben om voor hen te zorgen. In de Verenigde Staten 
heten ze nobody’s. In Nederland is ook al zo’n situatie 
gesignaleerd van een onbestorven wees. Maar dat zijn de 
meest schrijnende verhalen.  
 
Hoeveel van de tienduizenden kinderen die jaarlijks in 
Nederland de scheiding van hun ouders meemaken, daar 
ernstige problemen door ondervinden, is niet bekend. Uit 
cijfers van het CBS blijkt wel dat in het eerste jaar na de 
scheiding drie op de twintig vaders geen contact met hun 
kinderen heeft, naast een op de twintig moeders.  
 
Als er wel contact is, verschillen de ouders nogal van 
mening over de kwaliteit ervan. Vaders zijn over het 
algemeen veel positiever dan moeders over het contact dat 
de vaders met de kinderen hebben.  
Acht van de tien moeders vinden dat ze zelf goed contact 
met de kinderen hebben, al deelt maar ruim de helft van de 
vaders die mening. Zo’n 15 procent van de ouders noemt 
het contact tussen de ex-partner en de kinderen slecht. 
Opvallend is ook het verschil in opvatting over óf er nog wel 
sprake is van enig contact.  

 
Juist als het conflict heel diep is, zijn mensen die gaan 
scheiden het over een ding hartroerend eens: de schuld ligt 
bij de ander.  
Uit onderzoek van Else-Marie van den Eerenbeemt blijkt dat 
tachtig procent van de kinderen het eerste jaar na de 
scheiding vindt dat de schuld ervan bij de vader ligt.  
Dertig jaar na de scheiding denken kinderen daar veel 
genuanceerder over, blijkt uit datzelfde onderzoek, en 
leggen ze de verantwoordelijkheid voor de breuk bij beide 
ouders.  
 
Sinds 1999 bestaat meer dan de helft van de huwelijken die 
ontbonden worden uit gezinnen met kinderen.  
In de praktijk ging de aandacht van ouders in de periode 
rond de scheiding vooral uit naar het verdelen van de 
spullen: schulden, inboedel, huis, spaargeld. De laatste tijd 
is het besef doorgedrongen dat de aandacht in de eerste 
plaats naar de kinderen moet gaan. Signalen vanuit 
jeugdzorg, kinderbescherming, orthopedagogische en 
therapeutische praktijken wijzen erop dat kinderen ook op 
langere termijn schade kunnen ondervinden van een 
scheiding, als ze belemmerd worden in het onderhouden 
van een band met beide ouders.  
 
Kinderen voelen zich nogal eens schuldig tegenover hun 
moeder als ze trots op hun vader zijn, al is hij weggegaan 
en woont hij met een nieuwe vriendin. Of schuldig ten 
opzichte van hun vader als ze graag bij hun moeder zijn. 
Van den Eerenbeemt: „Die kinderen moeten de ruimte 
krijgen om zich te realiseren dat ze juist niemand in de steek 
laten door van allebei hun ouders te blijven houden.”  
Ze geeft het voorbeeld van de jongen wiens vader, 
gescheiden van de moeder, in de gevangenis zit. 
Inderdaad, hij zat er niet zomaar. Waar die vader dan wel 
goed in was, vroeg Van den Eerenbeemt aan de jongen. „In 
biljarten.” En ja, hij dacht dat zijn vader dat in de gevangenis 
wel veel zou doen en van alle anderen zou winnen.  
 
Kinderen die de boodschap meekrijgen dat ze iemand in de 
steek laten als ze aan beide ouders loyaal blijven, kunnen 
nog maar moeilijk van de andere ouder blijven houden. Van 
den Eerenbeemt: „Zo wordt de natuurlijke trouw van een 
kind vernietigd.”  
Zelf niet meer van de ex houden, maar de kinderen 
stimuleren om wel van die andere ouder te houden, dat is 
een beweging die voor veel scheidende ouders te moeilijk 
is. Van den Eerenbeemt is wel optimistisch, in die zin dat ze 
erin gelooft dat mensen dit wel kunnen leren. Al is voor dat 
leren soms wel intensieve begeleiding nodig.  
 
Datzelfde optimisme heeft de wetgever dus ook, die het 
zelfs een plicht noemt.  
Ter ondersteuning van het ouderschapsplan dat nu bij de 
Eerste Kamer ligt, zou de cursus kunnen dienen die is 
ontwikkeld door orthopedagoge Tineke van den Berg en 
mediator (scheidingsbemiddelaar) Gerda Wilbrink. Na een 
vraag van de Raad voor de Kinderbescherming kwamen zij 
met ’Jes! het Zwolse Brugproject’.  
Deze cursus leert kinderen en ouders hoe ze na de 
scheiding met elkaar kunnen omgaan.  
Daar zijn zes bijeenkomsten voor nodig, met steeds een 
week ertussen.  
De gezinsleden leren hun gevoelens te benoemen, de 
situatie onder ogen te zien en afspraken te maken voor de 
manier waarop ze met elkaar zullen blijven omgaan.  
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Hebben ouders die in scheiding liggen wel zo’n zin om 
samen zo’n cursus te doen? Orthopedagoge Tineke van 
den Berg: „Dat ligt lastig, dat weet ik. Er zijn ook behoorlijke 
kosten aan verbonden, al hoeven ouders niets of bijna niets 
te betalen als bestaande hulpverleningsinstanties, zoals 
jeugdzorg, de cursus verzorgen. Toch vinden we het 
belangrijk dat ouders de moeite nemen om aandacht te 
besteden aan het leren omgaan met elkaar in de nieuwe 
situatie.” Van den Berg schat dat op den duur maar liefst 
een kwart van de kinderen na een scheiding geen contact 
meer heeft met de uitwonende ouder.  
 
Ook Van den Eerenbeemt merkt dat ouders na een 
scheiding het liefst niet meer met elkaar te maken hebben. 
„Maar je kunt een ex niet weggummen. Ouders met jonge 
kinderen die gaan scheiden trekken nogal eens bleek weg 
als ik zeg dat ze ooit wellicht samen grootouder worden.”  
 
Zowel Else-Marie van den Eerenbeemt als Tineke van den 
Berg ervaart in haar werk dat een scheiding voor kinderen 
niet alleen maar negatieve effecten hoeft te hebben. Van 
den Berg: „In zo’n situatie moeten kinderen soms heel 
zelfstandig optreden. Daar kunnen ze zich heel prettig over 
voelen. Als het goed gaat, worden kinderen er weerbaar en 
stevig van.”  
 
Van den Eerenbeemt: „Als kinderen in vrijheid van hun 
ouders kunnen blijven houden, zie je nogal eens dat het 
volwassenen worden die heel zorgvuldig met mensen 
omgaan. Dus een scheiding hoeft niet alleen nadelig te zijn.”  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Scheiding, kinderen…  
Bron: Friesch Dagblad 
 
Kinderen van gescheiden ouders hebben het moeilijk, zo 
is afgelopen week weer eens gebleken. In een artikel in 
dagblad Trouw vroegen hulpverleners aandacht voor het 
lot van kinderen bij een scheiding.  
 
Het aantal echtscheidingen neemt de afgelopen jaren snel toe. 
En als vader en moeder besluiten uit elkaar te gaan, dan 
voelen veel kinderen zich afgedankt. Dit gevoel levert ernstige 
emotionele schade op die kinderen de rest van het leven 
achtervolgt.  Zo stellen ze vaak lang de beslissing uit om zelf 
een serieuze, duurzame liefdesrelatie aan te gaan.  
Ook wachten ze lang met het krijgen van kinderen. Het vormen 
van een gezin wordt voor hen een ‘angstig avontuur’, omdat ze 
absoluut willen voorkomen dat ze zelf ook in een scheiding 
terecht zullen komen.  
Dat voornemen komt overigens vaak niet uit: kinderen van  
gescheiden ouders scheiden zelf vaker dan kinderen van 
ouders die bij elkaar blijven, zo bleek vorige week uit een 
ander onderzoek.  
 
Ook op de korte termijn zijn de maatschappelijke gevolgen van 
echtscheidingen groot. De schoolprestaties van kinderen gaan 
achteruit. Jongens geven zich over aan vandalisme, meisjes 
worden depressief of hebben last van faalangst.  
Kinderen van gescheiden ouders drinken vaker en meer 
alcohol, roken en blowen vaker, zo is vast komen te staan.  
 
Er is al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van 
echtscheidingen voor kinderen. Wat nu echter schril aan het 
licht komt, is dat het aantal kinderen met problemen snel  
toeneemt.  

Dat heeft alles te maken met het toegenomen  
aantal echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken.  
Tot zes jaar geleden gingen vooral mensen zonder kinderen uit 
elkaar. Ouders met een slecht huwelijk bleven toch maar bij 
elkaar, vanwege de kinderen.  
In 1999 overtrof voor het eerst het aantal scheidingen waarbij 
kinderen waren betrokken het aantal huwelijksontbindingen 
van mensen zonder kinderen. Dat is zo gebleven, ook na de 
komst van de ‘flitsscheiding’, waarbij jaarlijks zo’n 5000 
kinderen zijn betrokken. In 1996 waren er bij scheidingen goed 
29.000 kinderen betrokken, in 2004 waren dat er zo’n 38.000.  
 
Libertijns denkend Nederland heeft echtscheiding vaak 
benoemd als een van de wijzen waarop mensen hun 
zelfontplooiing ter hand kunnen nemen. Steeds meer 
hulpverleners beginnen nu te waarschuwen voor de houding 
van ‘eigen geluk eerst’. Gezien de forse jaarlijkse toenames 
van het aantal echtscheidingen hebben de deskundigen nog 
een flinke taak om gehuwden ervan te overtuigen dat het 
zonder scrupules streven naar zelfontplooiing en persoonlijke 
geluk funest kan uitpakken voor hun eigen ‘afgedankte’ kroost.  
 
Een van de achtergronden van de toename van het aantal 
echtscheidingen is dat de afgelopen jaren steeds meer 
moeders zijn gaan werken. Bovendien hebben zij dikwijls een 
beter betaalde baan dan een aantal jaren geleden. Vrouwen 
met een hogere opleiding zijn niet afhankelijk van hun 
echtgenoot als kostwinner. Waar ze vroeger vaak in de 
bijstand belandden, verdienen ze nu genoeg om na de 
scheiding financieel op eigen benen te kunnen staan.  
 
In vier van de vijf gevallen blijven de kinderen bij hun moeder 
wonen. En dit leidt dan vaak weer tot een ander probleem 
waarmee met name jongens in Nederland steeds meer 
worstelen: de afwezigheid van de vaderfiguur.  
Dit probleem wordt nog versterkt doordat kinderen op school 
en bij de kinderopvang ook voornamelijk met vrouwen te 
maken krijgen. Ze krijgen te weinig nabij contact met mannen. 
In gevallen waarin vrouwen ook nog eens een negatieve kijk 
hebben op mannen, kan dit bij jongens leiden tot verlegenheid 
en verwarring of tot wrok en heftige reacties.  
 
Jongens zonder man in hun nabije omgeving zijn vaak 
aangewezen op de karikaturen van mannelijkheid in media en 
reclame. Ze gaan deze mannen naspelen zonder dat ze 
beschikken over reële informatie. Ook dit leidt tot bluf, stoer 
gedrag en andere uitwassen. Uit onderzoek naar 
groepsverkrachtingen in de Randstad is komen vast te staan, 
dat jongens die zich aan deze misdaad bezondigen vaak uit 
gebroken gezinnen komen zonder vaderfiguur.  
 
Het is waar dat een huwelijk voor mensen een gevangenis kan 
zijn, en het is onwijs van mensen te verlangen bij elkaar te 
blijven als de relatie onherstelbaar kapot is. Het is aan de 
andere kant een goede zaak dat minister Donner met nieuwe 
wetgeving probeert overhaaste scheidingen terug te dringen, 
en de positie van kinderen te verbeteren door een verplicht 
ouderschapsplan. Nog beter is het als ouders zich bewust 
worden van het lot van hun kinderen als ze onbezonnen hun 
eigen geluk willen gaan najagen buiten het huwelijk. 
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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. 

Recht toe Recht aan 
 
Wat te doen bij kinderontvoering? 
 
Het zijn lastige kwesties: zaken waarin een kind wordt 
meegenomen naar het buitenland zonder toestemming van de 
andere ouder. Oftewel, kinderontvoering! Wat kunt u het beste 
doen als u vermoedt dat zoiets staat te gebeuren, en wat kunt 
u het beste doen als het echt gebeurt?  
 
Indien u het vermoeden heeft dat de verzorgende ouder (in dit 
stuk ‘de moeder’, het kan natuurlijk ook de vader zijn) van plan 
is met uw kind naar het buitenland te vertrekken, kunt u via een 
kort geding procedure proberen te voorkomen dat (de moeder 
met) uw kind Nederland verlaat. U moet wel bewijzen hebben. 
Als zij zelf aangeeft te willen vertrekken met uw kind, kunt u de 
rechtbank vragen het hoofdverblijf van uw kind te wijzigen ten 
gunste van u. 
 
Indien de moeder al vertrokken is, dient u direct actie te 
ondernemen! Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan heeft u 
de volgende mogelijkheden.   
 
1. Centrale Autoriteiten inschakelen 
Het belangrijkste is dat u de Nederlandse Centrale Autoriteit 
inschakelt. Dat is een speciale instantie die bij het Ministerie 
van Justitie belast is met de aanpak van internationale 
kinderontvoering. Zij kunnen uw kind laten opsporen, uw 
belangen behartigen en de terugkeer van uw kind naar 
Nederland bevorderen en regelen. 
 
De Nederlandse Centrale Autoriteit neemt contact op met de 
Centrale Autoriteit van het land waar uw kinderen verblijven. 
Die internationale samenwerking is gegrond op twee 
verdragen. De Nederlandse Centrale Autoriteit kan alleen de 
landen die zich hierbij hebben aangesloten om hulp vragen. 
Een lijst van de verdragslanden kunt u vinden op 
www.hcch.net of www.coe.int 
 
Van de Centrale Autoriteiten krijgt u een formulier toegestuurd. 
Dat formulier, dat als hulpaanvraag dient, kunt u het beste zo 
volledig mogelijk invullen (eventueel met hulp van een 
advocaat). Hoe meer informatie de Centrale Autoriteit heeft, 
hoe groter de kans van slagen is dat ze uw kind kunnen 
vinden. 
 
Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voordat uw kind is 
opgespoord en is teruggestuurd. Als uw kind niet vrijwillig 
wordt afgegeven, is er een beslissing van de rechter nodig, en 
dat kost natuurlijk meer tijd. 
 
De Centrale Autoriteit kunt u telefonisch bereiken op 070–
3706252 of 070-3706966. De bemoeienissen van de Centrale 
Autoriteit zijn kosteloos, tenzij er een advocaat in het 
buitenland moet worden ingeschakeld. 
 
2. KLPD 
Op het moment dat uw kind is ontvoerd, kunt u hem als vermist 
opgeven. Dat kan bij de KLPD (079-3459748). De vermissing 
wordt dan ook bij de douane bekend gemaakt, zodat de 
pakkans groter wordt op vliegvelden. 
 
3. Aangifte onttrekking aan gezag (279 SR) 
De ouder die een kind ontvoert, onttrekt daarmee het kind aan  
het gezag van de andere ouder.  
Dat is een strafbaar feit  (misdrijf) en is als zodanig strafbaar  
gesteld in artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. U kunt 
dus aangifte doen bij de politie. 
 

4. Bodemprocedure 
Afhankelijk van de juridische situatie in uw zaak kan het van 
belang zijn aan de rechtbank een wijziging te vragen. 
Bijvoorbeeld een wijziging van het hoofdverblijf, een wijziging 
van het gezag of een wijziging van de omgangsregeling. De 
onderliggende gedachte is dat de moeder niet in het belang 
van uw kind heeft gehandeld, en dat voorkomen moet worden 
dat zoiets nog een keer gebeurt. 
 
5. Kort geding procedure 
Door middel van een kort geding procedure kunt u een aantal 
verzoeken doen aan de rechtbank. Bijvoorbeeld de voorlopige 
toevertrouwing van uw kind te bepalen in afwachting van de 
bodemprocedure, een gebod om uw kind zo spoedig mogelijk 
terug in Nederland te krijgen, een verbod van de moeder om 
uw kind (nogmaals) mee te nemen naar het buitenland of om 
nakoming vorderen van een vastgestelde omgangsregeling. 
Als sanctiemiddel kunt u om een dwangsom verzoeken en/of 
hulp van de sterke arm. Omdat de kans groot is dat de andere 
ouder niet zal verschijnen, zal uw verzoek in beginsel worden 
toegewezen. Met dat vonnis kunt u, mocht de moeder zich 
weer in Nederland bevinden, direct actie ondernemen. 
 
U ziet dat u een aantal mogelijkheden heeft om de diverse 
instanties in te schakelen en bekendheid te geven aan de 
ontvoering. Het belangrijkste is dat u direct actie onderneemt, 
liefst op alle onderdelen. Hoe sneller uw handelt, hoe groter de 
kans is dat u daarmee succes heeft.  
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag. 
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Een scheiding is een ramp. 
Nog rampzaliger is het als 
het kind zijn beide ouders 
niet meer mag liefhebben.  
Copyright: Trouw  

 
Griezelberichten over echtscheiding zijn net zo gewild als die 
over kinderdagverblijven. Om de zoveel tijd horen we dat 
crèches reuze schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. 
En om de zoveel tijd horen we hetzelfde over echtscheiding.  
 
Ook deze week was het weer raak. Kinderen van gescheiden 
ouders, las ik in de krant, zijn de zekere klantjes van het 
bureau Jeugdzorg, het zijn de vandaaltjes en de zittenblijvers, 
de blowers, de criminelen in spé. En ze lijden collectief aan 
bindingsangst, ontmoedigd geraakt door het voorbeeld van hun 
ouders.  
 
Nu wil het geval dat ik omringd ben door echtbrekers. Niks 
bijzonders, natuurlijk. Eén op de drie huwelijken eindigt per slot 
in een scheiding. Koortsachtig haal ik me de betrokken 
kinderen voor de geest. Ze hebben stuk voor stuk het leed dat 
echtscheiding heet over zich heen gehad. Maar vele malen 
beslissender voor hun huidige welbevinden is één detail: het 
ene kind ziet zijn beide ouders met vanzelfsprekende 
regelmaat. Het andere niet meer.  
 
De cijfers daaromtrent kunnen niet genoeg onder de aandacht 
gebracht. Uit gegevens van het CBS blijkt dat de gescheiden 
ouders van elfduizend kinderen géén contact meer 
onderhouden met elkaar. En de gescheiden ouders van nog 
eens negentienduizend kinderen noemen de onderlinge 
betrekkingen 'slecht'. De gevolgen laten zich raden. Eén op de 
vier kinderen verliest uiteindelijk alle contact met de elders 
wonende ouder.  
 
Een uitgelezen recept voor recalcitrant gedrag, thuis en op 
school. Voor je verscheurd voelen tussen een moeder van wie 
je houdt, ook al vindt je vader haar een rotmens. En een vader 
van wie je evenveel houdt, ook al vindt je moeder hem een 
slappe zak. Een scheiding is een ramp. Nog rampzaliger is het 
als het kind zijn beide ouders niet meer mag liefhebben.  
 
Gelukkig begint dat besef zoetjesaan door te dringen. In de 
officiële gedachtevorming voltrok zich het laatste decennium 
een verheugende omwenteling. Een regelrecht mirakel in een 
land met zo'n taaie moederschapideologie. Nog maar tien jaar 
geleden kregen moeders vrijwel altijd het gezag toegewezen. 
In geval van conflicten hadden vaders het nakijken. 
Tegenwoordig houden beide ouders de zeggenschap over hun 
in beter tijden verwekte nageslacht. Bovendien, het kan niet 
op, ligt bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat een 
'ouderschapsplan' voorschrijft. Voordat je uit elkaar gaat, dien 
je eerst de omgang met de kinderen fatsoenlijk te regelen.  
 
Gestaag komt zo in zicht waarvoor die verbeten 'dwaze vaders' 
en hun lotgenoten al jaren lobbyen: kinderen hebben een 
onvervreemdbaar recht op omgang met beide echtbrekers.  
 
Tegelijkertijd waait er ook een andere wind. Opvallend vaak 
hoor je deskundigen weer beweren dat het beter is bij elkaar te 
blijven 'om de kinderen'. Dat een slecht huwelijk nog altijd te  

prefereren is boven een opgebroken huwelijk.  
Zij wijzen in dit verband graag op de moderne zucht naar 
zelfontplooiing die ons blind maakt voor andermans belang.  
 
Dat klopt. Wij hebben uiterst zelfzuchtige redenen om van 
elkaar af te willen. Hetzelfde CBS heeft het netjes 
geregistreerd, 'Botsende karakters' is een veelgenoemd motief. 
'Iemand anders in het spel' scoort net zo hoog. 'Op elkaar 
uitgekeken' doet het beter bij de mannen. 'Lichamelijk geweld' 
vinden vrouwen een goed argument.  
 
Ooit legden gehuwden zich bij deze feiten neer. Ook als ze 
elkaar het leven zuur maakten, elkaar bedrogen, het slechtste 
in elkaar naar boven haalden, klappen kregen, nooit meer de 
liefde bedreven, bleven ze bij elkaar. Daar hadden ze 
gegronde redenen voor: wetgeving, financiën, de schande die 
een scheiding gaf, de kerk die erop tegen was.  
 
Toch was zo'n huwelijk voor de betrokken kinderen evenmin 
een pretje als nu een scheiding is. De generaties boven ons 
modderden, wij modderen. Ik durf niet met zekerheid te zeggen 
bij wie de kinderen beter af zijn.  

 

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

Scheiden valt kinderen 
zwaar 
Copyright: Trouw   
door Monic Slingerland 
 
Echtparen met kinderen besluiten steeds vaker uit elkaar te 
gaan. Maar de kinderen leven, zelfs als ze volwassen zijn, met 
de gevolgen: „Omdat ze willen voorkomen dat ze zelf ook weer 
gaan scheiden, maken ze het huwelijk tot een stolp van angst."  
 
Als ouders besluiten te gaan scheiden, ondervinden de 
kinderen daarvan hun hele leven lang de gevolgen.  
 
Zo stellen ze het vaak lang uit om zelf een serieuze 
liefdesrelatie aan te gaan. Ook wachten ze lang met het krijgen 
van kinderen. „Ze moeten duizend procent zekerheid hebben”, 
zegt ElseMarie van den Eerenbeemt, familietherapeut en 
onderzoeker van ouders en kinderen.  
 
„Het is voor hen een veel angstiger avontuur om zelf een gezin 
te beginnen. Omdat ze absoluut willen voorkomen dat ze zelf 
ook weer gaan scheiden, maken ze het huwelijk tot een stolp 
van angst. Dat legt zoveel druk op de relatie dat je ziet dat dat 
toch weer tot een scheiding kan leiden.”  
 
Steeds vaker zijn bij een echtscheiding kinderen betrokken. Tot 
zes jaar geleden gingen vooral mensen zonder kinderen 
scheiden. Ouders met een slecht huwelijk bleven toch maar bij 
elkaar, vaak vanwege de kinderen. In 1999 overtrof voor het  
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eerst het aantal scheidingen waarbij kinderen betrokken waren 
het aantal huwelijksontbindingen van mensen zonder kinderen. 
Dat is zo gebleven, ook na de komst van de flitsscheiding, 
waarbij jaarlijks zo’n 5000 kinderen betrokken zijn.  
In de cijfers van het CBS over scheidingen met en zonder 
kinderen waren tot nu toe de flitsscheidingen niet meegeteld. 
Als de gegevens over flitsscheidingen worden opgeteld bij de 
cijfers van de ’gewone’ scheidingen, blijkt dat de trend doorzet. 
Bij meer dan de helft van de scheidingen zijn kinderen 
betrokken. In 1996 waren er bij scheidingen in Nederland ruim 
29000 kinderen betrokken, in 2004 waren dat er zo’n 38000.  
In vier van de vijf gevallen blijven de kinderen bij hun moeder 
wonen. Dat is al jaren een constant gegeven. Wat wel 
veranderd is, is dat die moeders meer zijn gaan werken en dat 
er meer moeders een betere baan hebben. Dat zou een 
verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat steeds meer 
mensen met kinderen uit elkaar gaan.  
 
„Vrouwen met een hogere opleiding zijn niet afhankelijk van 
hun man als kostwinner. Ze verdienen genoeg om na de 
scheiding hun eigen brood te verdienen. Ze hoeven niet bang 
te zijn om in de bijstand terecht te komen”, zegt 
gezinssocioloog Kees de Hoog.  
 
„Scheiden is ook meer geaccepteerd. Mensen zien het in hun 
omgeving, zien ook dat buren of vrienden na die ramp gewoon 
doorleven. Dan denken ze: ’Dat lukt mij ook wel’.”  
 
Hulpverlening bij ontwrichte huwelijken is volgens De Hoog 
vooral gericht op het ’netjes uit elkaar gaan’ en nauwelijks op 
pogingen tot herstel.  
 
Tot 1998 verloor een van de ouders bij een echtscheiding de 
ouderlijke macht. Dat was vier van de vijf keer de vader. Alleen 
op aanvraag was het mogelijk dat beide ouders de ouderlijke 
macht hielden. Dat gebeurde in slechts 17 procent van de 
gevallen, zegt Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familie- en 
jeugdrecht aan de Universiteit van Tilburg. Mogelijk heeft ook 
die verandering uitwerking gehad op het aantal scheidingen 
waarbij kinderen betrokken zijn.  
 
Hoe dan ook, het is meer geaccepteerd dat gehuwden uit 
elkaar gaan. „Kinderen praten er in de klas over. Ze durven het 
ook te bespreken’’, weet Vlaardingerbroek. „Dan zeggen ze 
tegen hun ouders: ’Jullie gaan toch niet uit elkaar, hè’.”  
 
Ook al is het taboe op scheiden opgeheven, zelfs als er 
minderjarige kinderen zijn, toch zijn de negatieve gevolgen van 
de scheiding voor kinderen groot. Juist wanneer de reden is 
dat het huwelijk langzaamaan zijn glans verloren heeft.  
 
Ed Spruijt, socioloog, echtscheidingsonderzoeker en 
verbonden aan de Universiteit Utrecht, ziet dat het voor 
kinderen „moeilijker te verteren is als ouders met een matig 
huwelijk uit elkaar gaan dan wanneer ze elkaar vaak geweld 
aandeden.”  
 
Kinderen willen geen scheiding, vragen ouders om voor hen bij 
elkaar te blijven.  
 
Als de ouders toch uit elkaar gaan, stelt zo’n kind vast dat de 
ouders zichzelf blijkbaar belangrijker vinden dan het kind. „Dat 
heeft permanente gevolgen.”  
 
Dat ouders hun eigen geluk boven dat van het kind stellen, 
hangt volgens Spruijt samen met de heersende mentaliteit, die 
gericht is op zelfontplooiing, ook immaterieel, die op het  

individu gericht is. ,,Je moet eruit halen wat erin zit.  
Kinderen kunnen daarbij als een belemmering ervaren 
worden.”  
 
Hij ziet op langere termijn de negatieve gevolgen. „De 
schoolprestaties gaan omlaag, jongetjes worden vandalistisch, 
meisjes depressief of faalangstig, er wordt gerookt, gedronken, 
geblowd.”  
 
En in sociale relaties, in vriendschappen, werkt het door. 
Kinderen van gescheiden ouders scheiden zelf vaker dan 
kinderen van ouders die bij elkaar blijven.  
 
Spruijts voorstel is dan ook om eerst een proefscheiding van 
drie maanden in te stellen, net als de ondertrouw. 
Counselingsgesprekken zouden ouders die uit elkaar willen 
gaan, moeten voorbereiden op een omgang met elkaar die 
voor de kinderen niet te belastend is. „Een fiscale beloning 
voor een goede omgangsregeling helpt vast ook.”  
 
,,Bij elkaar blijven voor de kinderen is de minst slechte reden 
om níet te gaan scheiden”, zegt ElseMarie van den 
Eerenbeemt, familietherapeute en onderzoeker van ouders en 
kinderen. „Bij elkaar blijven om het geld is veel erger. Ouders 
die uit elkaar gaan, dat blijft een levensfeit dat nooit meer 
vergeten wordt.”  
 
Van den Eerenbeemt komt de gevolgen in haar praktijk tegen. 
In 1992 deed ze een groot onderzoek naar effecten van 
echtscheiding op kinderen, met vragen aan grootouders, 
ouders en kinderen. „Als na de scheiding de ruzies doorgaan, 
hebben kinderen al gauw te maken met een gespleten 
loyaliteit. Ze zijn niet meer vrij om van beide ouders te houden. 
Als ze op bezoek zijn geweest bij papa worden ze uitgehoord. 
Dan gaan ze zwijgen. Een meisje van negen had meegemaakt 
dat er een tweeling werd geboren bij haar vader en diens 
vriendin. Ze had er niets over verteld aan haar moeder. Toen 
die moeder op een dag vroeg waarom niet, zei het meisje: 
’Mama, dan zou het niet goed met je gaan’.  
 
Ex-partners moeten het elkaar gunnen, de ouder van een kind 
te zijn. Dus als vader wat later komt om het kind op te halen, 
niet zeggen: ’Zie je wel, hij is niet te vertrouwen’. En een kind 
moet tegen vader kunnen zeggen dat mama tegenwoordig 
vaak hoofdpijn heeft. Of dat ze dit weekend niet komt omdat er 
een feestje is. Dan is een kind vrij.”  
 
Van den Eerenbeemt ziet veel schadelijke effecten van 
rechtszaken waarbij kinderen moeten kiezen bij welke ouder ze 
willen gaan wonen na de scheiding.  
 
Kinderen zijn geneigd partij te kiezen voor de kwetsbaarste 
ouder. Van den Eerenbeemt sprak een man die er als kind 
voor gekozen had om bij zijn alcoholistische vader te gaan 
wonen. Zijn zusje had het eerst mogen kiezen, zij wilde liever 
bij haar moeder. Hij dacht als kind dat het voor vader beter zou 
zijn als er ook iemand bij hem zou wonen. Zijn moeder en 
zusje namen hem die keus zo kwalijk dat ze met hem braken. 
Of hijzelf nu kinderen had, wilde Van den Eerenbeemt weten. 
Hij had zich al jong laten steriliseren.  
 
„Kinderen van gescheiden ouders willen het hun kinderen niet 
aandoen om dat ook mee te maken. Dus zie je dat ze vaak 
lang wachten met trouwen en kinderen krijgen. Soms krijgen 
ze bewust geen kinderen.  
Het huwelijk is voor hen een angstig avontuur. Daarmee 
leggen ze extra druk op de relatie. Dat kan dan juist tot een  
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scheiding leiden. Soms ook blijven ze bij elkaar, wat er ook 
gebeurt, voor de kinderen.”  
 
Nieuwe wetsvoorstellen van minister van justitie Donner en van 
Tweede-Kamerlid Luchtenveld van de VVD, spreken van een 
ouderschapsplan.  
Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familie- en jeugdrecht is 
daar zeer over te spreken. „Vroeger ging het bij scheiding 
vooral over de boedel en de alimentatie. De kinderen hingen er 
maar bij. In de voorstellen krijgt het ouderschapsplan een 
dominante plek in de procedure.”  
 
Volgens Vlaardingerbroek is dat niet alleen belangrijk om 
schade bij individuele kinderen te voorkomen. „Het is ook goed 
voor de samenleving. Bij jeugdzorg en jeugdcriminaliteit kom je 
veel kinderen van gescheiden ouders tegen.”  
 

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

Echtscheiding is geen 
natuurverschijnsel  
 
Het aantal echtscheidingen is na jaren weer toegenomen. Het 
is vreemd dat alleen de kleine rechtse partijen zich daar zorgen 
over maken, meent Kees de Hoog. Alsof echtscheiding een 
soort natuurverschijnsel is, waar niets tegen te doen valt.  
 
Onlangs maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
bekend dat het aantal echtscheidingen sinds jaren weer is 
toegenomen. In 2005 eindigden 33.000 huwelijken door 
echtscheiding en gingen er 4000 paren via een flitsscheiding 
uit elkaar.  
 
Het zijn opzienbarende cijfers, want velen verwachtten dat de 
echtscheidingscijfers omlaag zouden gaan als gevolg van het 
ongehuwd samenwonen. Dat werd als een proefhuwelijk 
beschouwd. Als het niet klikte, ging het paar uit elkaar; als het 
allemaal goed ging, werd er getrouwd.  
Het ongehuwd samenwonen leek dan ook een wapen in de  
strijd tegen echtscheiding te zijn.  

Dat blijkt echter niet zo te zijn.  
De echtscheidingscijfers (inclusief de flitsscheiding) zijn, op 
2001 na, de hoogste van de afgelopen tien jaar. 
 
Het zijn ook kille cijfers, want scheiden betekent in veel 
gevallen voor het echtpaar, de kinderen, de ouders en de 
vriendenkring leed en ellende. De voormalige geliefden gaan 
er in materieel opzicht zeker niet op vooruit. Het huis moet 
worden verkocht. De welstand van mannen en vrouwen neemt 
af, bij vrouwen meer dan bij mannen. De meeste 
bijstandsmoeders met financiële problemen zijn gescheiden 
moeders. Ook de kinderen krijgen te maken met grote 
veranderingen. Als de ouders ruzie blijven maken na hun 
scheiding, kan dat gevolgen hebben voor de rest van hun 
leven. Op school lopen ze een achterstand op. Kinderen van 
gescheiden ouders hebben meer met alcohol- en 
drugsproblemen te maken dan kinderen uit gezinnen waar 
beide ouders aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat 
kinderen van gescheiden ouders zelf later vaker echtbrekers 
worden dan kinderen uit gezinnen die intact zijn gebleven.  
 
Het is vreemd dat alleen de kleine rechtse partijen zich zorgen 
maken over het grote aantal echtscheidingen. Alsof het de 
staat geen miljarden kost aan bijstand, huursubsidies en 
allerlei vormen van psychologische en juridische hulpverlening. 
Het lijkt erop dat ‘Den Haag’ echtscheiding beschouwt als een 
soort natuurverschijnsel, waar weinig tegen te doen is. De 
voorlichting (Postbus 51) gaat over het aanvragen van een 
echtscheiding. De recente debatten in de Tweede Kamer 
gingen over het ouderschapsplan, verplichte bemiddeling en 
het al dan niet toestaan van een flitsscheiding als er 
minderjarige kinderen in het spel zijn. Over maatregelen om 
echtscheiding te voorkomen, werd nauwelijks gerept. Niet door 
gezinspartij CDA en ook niet door de bewakers van de 
schatkist, de liberalen, en al helemaal niet door de grootste 
oppositiepartij, de PvdA.  
 
Toch is er alle aanleiding om te bezien of de overheid het 
aantal echtscheidingen niet kan en moet terugdringen. Het 
huidige laissez faire beleid bedreigt niet alleen de welstand, 
maar ook het welzijn van veel burgers. Natuurlijk moet 
echtscheiding niet verboden worden. Aan een levenlang 
huiselijke ruzie en amok hebben de betrokkenen en hun 
kinderen niets. Maar dat de overheid veel meer aandacht moet 
schenken aan huwelijksbemiddeling staat buiten kijf. 
 
Volgens het CBS gaat meer dan de helft van de echtbrekers uit 
elkaar om een of andere vage reden, zoals botsende 
karakters, op elkaar uitgekeken zijn of onverenigbare 
toekomstplannen. Het zijn redenen die een aanknopingspunt 
kunnen bieden om te bemiddelen. Waarom botsen de 
karakters nu wel en vroeger niet? Wat betekent op elkaar 
uitgekeken zijn precies en waarom zijn de toekomstplannen 
onverenigbaar?  
 
Uit de recente gegevens blijkt ook dat bij meer dan eenderde 
van het aantal echtscheidingen een ander in het spel is. Dat is 
opvallend, omdat in eerdere onderzoeken overspel betrekkelijk 
weinig als reden werd genoemd. In de jaren vijftig was een 
liedje populair met de zinsnede dat ‘elke man wel een 
vriendinnetje heeft gehad’. Ik maak me sterk dat dit nog steeds 
geldt, maar met de toevoeging dat ook ‘elke vrouw wel een 
vriendje heeft gehad’. Natuurlijk kan overspel het huwelijk 
vernietigen. Maar ook zijn er vele echtparen die een 
buitenechtelijke affaire hebben overleefd. 
Er worden meer redenen gegeven voor echtscheiding. 
Redenen die heel concreet zijn, zoals verslaving en seksuele  
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of financiële problemen. Ongetwijfeld ernstige problemen, 
maar ook hier kan de vraag worden gesteld of de bestaande 
hulpverlening geen oplossing kan bieden. Daarom is het 
noodzakelijk dat, alvorens de weg naar de rechter wordt 
ingeslagen, er een verplichte toetsing van niet-juristen 
plaatsvindt om te bezien of de huwelijksrelatie werkelijk 
blijvend verstoord is. Pas als herstel van de relatie niet meer 
mogelijk is, kan de echtscheidingsadvocaat aan het werk gaan. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de weg naar de flitsscheiding 
wordt afgesloten. Nederland moet op dit gebied geen gidsland 
willen zijn.  
 
Kees de Hoog is hoogleraar gezinssociologie aan de 
Wageningen Universiteit.  

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

Haat van ouder op kind  
Door RENE F.W. DIEKSTRA  
 
Eén van mijn studenten, een 19 - jarige jongeman, 
presenteerde onlangs zijn paper voor het vak Inleiding in de 
Psychologie.  
Hij had als onderwerp het ‘parental alienation syndrome’, het 
oudervervreemdingssyndroom, gekozen. Toen ik hem aan het 
eind vroeg wat hem tot deze keuze gebracht had, antwoordde 
hij dat het een persoonlijk gemotiveerde keuze was.  
Zo’n antwoord spreekt boekdelen over een verontrustend 
verschijnsel dat in onze tijd een bijna epidemisch karakter heeft 
en dat toch vrijwel onbesproken blijft.  
Hoewel discutabel is of er van een syndroom sprake is, is 
onmiskenbaar dat het in ernstige gevallen gaat om een patroon 
met enkele vaste kenmerken. 
Een kind ziet één van zijn ouders als absoluut goed en de 
andere als absoluut slecht, drukt zich voortdurend negatief, op 
het bittere af, over en tegen die andere ouder uit, en denkt dat 
het dat helemaal op grond van eigen inzichten en ervaringen 
doet. Maar in werkelijkheid denkt het voornamelijk zo op 
indoctrinatie van de ‘goede’ ouder, de vervreemdende ouder. 
Het is ook die ouder die het kind aanmoedigt voortdurend te 
zoeken naar argumenten om de ‘slechte’ ouder en diens 
relaties uit de weg te gaan en af te wijzen.  
 
Het is een patroon dat al vroeg in het leven van een kind kan 
beginnen, vaak rondom het moment van een scheiding, en dat 
tot in de jonge volwassenheid of zelfs nog lang daarna kan 
doorgaan. Onderzoek in enkele West-Europese landen, 
waaronder Nederland, wijst erop dat het een veel voorkomend 
verschijnsel is. Schattingen varieren van 30 tot 50 procent van 
de kinderen die bij een scheiding betrokken zijn. Dat betekent 
dat het in de EU in wisselende ernst om meerdere miljoenen 
kinderen gaat.  
 
Het is een vreselijk verschijnsel om de volgende redenen. Het 
kan kinderen ernstig in hun emotionele en sociale ontwikkeling 
schaden omdat hen jarenlang wordt geleerd te haten. En dan 
niet zomaar iemand, maar iemand te haten waar ze zelf uit 
voortkomen, waar ze op lijken, waar ze belangrijke 
eigenschappen mee delen. Ze leren daardoor ook een deel 
van zichzelf haten, wat hen in persoonlijke en collegiale 
relaties vaak doet disfunctioneren.  
 
Bovendien zijn het vooral (maar niet alleen) vaders die het 
slachtoffer zijn van die haatgevoelens. Onderdeel van die 
haatgevoelens is namelijk het geloof dat de ‘slechte’ ouder niet 
van hen houdt, een idee dat er door de ‘goede’ ouder meestal 
met kracht is ingestampt. Voor veel zonen betekent dat een 

verwrongen beeld van hun eigen mannelijkheid (‘mannen zijn 
de slechtere sekse’) en voor dochters betekent dat vaak een 
gestoord man-beeld (‘mannen kunnen niet liefhebben’). 
 
En dan is er nog het feit dat ze opgevoed zijn door iemand die 
hen opzettelijk heeft geleerd te haten. Het is moeilijk, zo niet 
onmogelijk, om een ouder die je dat zoveel jaren heeft geleerd, 
te blijven respecteren als je eenmaal zelf volwassen bent.  
 
Tenslotte bestaat het risico dat wat met jou als kind is gedaan, 
later ook tussen jou en jouw kinderen plaatsvindt. Zoals het 
risico op scheiding van generatie op generatie wordt 
overgedragen, zo kan dat ook met ouderhaat het geval zijn.  
 
Kortom, als gevolg van het oudervervreemdingssyndroom 
bestaat er onder en tussen ons een omvangrijke cultuur van 
aanzetten tot haat, waar we als samenleving weinig aan doen.  
 
Dat is des te wranger omdat we voortdurend van politiek en 
justitie te horen krijgen dat aanzetten tot haat met kracht 
bestreden moet worden en de wet daarvoor desnoods moet 
worden aangepast. Maar we hebben daarbij dan altijd 
jihadisten of neo-nazi’s op het oog, en niet ‘gewone’ ouders.  

 

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

Koppeling omgang 
alimentatie amoreel  
Willem van de Kam  
 
De wet biedt ouders geen goed middel om omgang met 
hun kinderen af te dwingen. Maar het koppelen van 
omgang en alimentatie deugt niet, stelt .  
 
Het blijft ronduit verwerpelijk dat er geen doeltreffende sanctie 
bestaat voor de ouder die na echtscheiding wordt 
gedwarsboomd in de contacten met zijn kind. De huidige 
wetgeving biedt hem geen enkel doeltreffend instrument 
waarmee omgang kan worden afgedwongen. 
Maar het pleidooi van Theo Richel en Wim Orbons in De 
Gelderlander van 2 december om het betalen van alimentatie 
afhankelijk te stellen van de vraag of een goede 
omgangsregeling wordt gerespecteerd slaat de plank volledig 
mis. 
 
Te vaak verschijnen de schrijnende beelden in de publiciteit 
van vertwijfelde ouders die aan het einde zijn van hun Latijn en 
om aandacht schreeuwen voor hun omgangsproblematiek. Ze 
voelen zich in de steek gelaten door het rechtssysteem dat hier 
inderdaad tekortschiet door geen probaat instrumentarium te  
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een second opinion. 

bieden als de andere ouder het recht op omgang met hun kind 
torpedeert of boycot. 
 
Natuurlijk kan de tegengewerkte ouder een kort geding starten 
tot nakoming van een omgangsregeling door de ander. Maar 
een toewijzend vonnis is verre van effectief. De rechter zal 
weliswaar de weigerachtige ouder veroordelen tot nakoming 
maar een passende sanctie ontbreekt. De rechter kent immers 
bijna nooit een dwangsom toe omdat dit dwangmiddel niet als 
een adequaat machtsmiddel geldt in deze situatie. Het is ook 
niet meteen duidelijk hoe de sanctie zou moeten worden 
toegepast als de ex-partner zich erop beroept dat de kinderen 
zelf geen omgang wensen. Bovendien heeft een dwangsom 
als dwangmiddel weinig zin als de andere ouder onvermogend 
is. Dan kan de dwangsom nergens op worden verhaald. 
 
Het dwangmiddel van lijfsdwang wordt in een uitzonderlijk 
geval wel eens door de rechter toegepast. Dan wordt de 
onwillige net zolang in een Huis van Bewaring vastgezet totdat 
nakoming een feit is. Maar meestal stuit dit af op praktische 
problemen. Zo moeten de kosten van de gijzeling betaald 
worden door de ouder die de nakoming vordert. Als de gijzeling 
voorbij is kan de ellende weer van voor af aan beginnen. En 
wie zorgt voor de kinderen tijdens de gijzeling? Bovendien kan 
gijzeling alleen worden toegepast als de af te dwingen 
handeling uitsluitend afhankelijk is van de wil van de te gijzelen 
persoon, en dus niet als de kinderen zelf niet willen (al dan niet 
gestimuleerd). Hier ligt vaak een diabolisch bewijsprobleem. 
 
De wetgever heeft van alles geprobeerd maar is blijven steken 
bij gepruts in de marge. Sedert 1990 is omgang een wettelijk 
recht van het kind. Ook de plicht voor de gezagsouder om 
informatie over het kind te verstrekken is wettelijk verankerd. 
Enkele jaren geleden is de voortzetting van het ouderlijk gezag 
van de beide ouders tot wettelijke norm verheven. Een 
wetsontwerp is ingediend dat de ouders verplicht om bij 
echtscheiding, als er kinderen zijn, een ouderschapsplan op te 
maken. Daarin moet alles met betrekking tot de kinderen tot in 
de puntjes geregeld zijn, met name de omgangsregeling. Maar 
ook zo'n plan biedt geen enkel soelaas als de ander onwillig 
blijkt om het plan na te komen. 
 
De rechtspraktijk heeft vanzelfsprekend ook allerlei 
oplossingen bedacht en uitgeprobeerd. Zo is wijziging van de 
voogdij wel eens met succes als paardenmiddel toegepast. 
Maar de andere ouder moet dan wel in staat zijn om de voogdij 
op zich te nemen en dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. 
En bovendien duurt een procedure tot voogdijwijziging vreselijk 
lang. Het risico is levensgroot dat het kind intussen al flink is 
vervreemd van zijn ouder. 
 
Hetzelfde geldt voor de figuur van de ondertoezichtstelling. 
Hierbij wordt een gezinsvoogd benoemd. Deze maatregel kan 
worden toegepast als de geestelijke of zedelijke belangen van 
het kind of zijn gezondheid worden bedreigd. De rechter wijst 
dit alleen maar toe in een omgangsgeschil als alle andere 
middelen hebben gefaald. Dan heb je dus als wanhopige ouder 
al jarenlange procedures achter de rug en zo'n lijdensweg is 
niet vol te houden, laat staan te betalen. 
 
Het provoceren van tijdrekken en dwarsliggen van de 
weigerachtige ouder blijkt dus helaas meestal lonend. En 
feitelijk staat de andere ouder dan nog steeds met lege 
handen, ook al heeft het Europese Hof voor de rechten van de 
mens bepaald dat op iedere staat de plicht rust om 
voorzieningen te treffen voor ouders om hun recht op omgang 
te kunnen effectueren. 

Nood maakt soms vindingrijk. Maar de oplossing die Richel en 
Orbons hebben bedacht is een brug te ver. Het weigeren 
alimentatie te betalen als geen kinderomgang mogelijk wordt 
gemaakt is een daad van pure eigenrichting en dus in strijd 
met de wet. Daarnaast is opschorten van de 
alimentatiebetalingen juridisch niet toegestaan, omdat voor 
opschorting een voldoende verband moet bestaan tussen de 
beide prestaties. Zo'n relatie tussen de alimentatieplicht en het 
omgangsrecht ontbreekt.  
 
Een praktisch bezwaar is voorts dat de ouder die geen 
alimentatie kan of hoeft te betalen het dwangmiddel moet 
ontberen. Maar het meest principiële bezwaar is wel dat het 
omgangsrecht primair bestaat in het belang van het kind. Het is 
in moreel opzicht niet te billijken om het belang van het kind te 
forceren via een weg die het eigen belang dient. Anders 
gezegd, de alimentatieplichtige ouder zou er een belang bij 
hebben om de omgang zodanig te verzieken dat voortaan de 
omgang wordt geweigerd. Het geopperde middel zou zo nog 
erger zijn dan de kwaal. 
 
Dat wil niet zeggen dat de wetgever de gefrustreerde ouder 
maar in zijn lot moet laten berusten. Er resteert nog één 
effectieve mogelijkheid om nakoming van een 
omgangsregeling te bevorderen. Zoals een ouder strafbaar is 
gesteld die het leerplichtbelang van zijn kind verwaarloost, zo 
zou het Wetboek van strafrecht kunnen worden uitgebreid met 
strafbaarstelling van de ouder die wetens en willens een 
omgangsregeling torpedeert. Alleen al de simpele aangifte zal 
in de meeste gevallen heilzaam blijken. 
 
Mr. Willem van de Kam is juridisch medewerker van de 
Gelderlander.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Advocatenconsulten 
 
De stichting biedt haar (betalende) donateurs al jaren de 
gelegenheid om eenmalig gratis van het advocatenconsult 
gebruik te maken. 
 
Jammer genoeg is er de laatste tijd een terugloop te zien in 
deelnemers die van deze gelegenheid gebruik willen maken. 
Wij vragen ons terdege af hoe dat kan, immers het 
scheidingspercentage waar kinderen bij betrokken zijn is er 
niet minder om geworden. 
Juist terwijl wij denken dat de behoefte aan juridisch advies 
groter zou worden, en juist nu het aantal advocaten wat zich 
specialiseert in het familierecht minder word, zou de stichting 
een toename verwachten van donateurs die van het consult 
gebruik willen maken. 
 
Sinds een jaar zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van 
een consult danig uitgebreid. 
Voorheen 1 keer per 2 maanden een consultavond in een van 
de kantoren, nu iedere maand in beide kantoren in Den Haag 
en Hengelo (OV). 
 
Waarom op consult bij een advocaat? 
Dat kan zijn omdat u aan het begin van uw scheiding staat en 
nog op zoek bent naar een advocaat die gespecialiseerd is in 
het familierecht. Het kan dat u een second-opinion wil om uw 
zaak zoals die tot op heden is gevoerd met een andere 
advocaat zou willen bespreken. 
Kortom, er zijn allerlei redenen te bedenken waarom het de 
moeite zou kunnen lonen om een vrijblijvend gesprek met een 
van de advocaten aan te gaan om te bekijken wat er voor u 
aan juridische mogelijkheden zijn. 
 
De stichting is blij met de advocaten die zich in willen zetten 
voor donateurs van de stichting en hopen dat u niet zult 
aarzelen om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken 
als u denkt dat een consult voor u wellicht helderheid kan 
bieden. 
 
Het laatste nieuws op het gebied van de advocatenconsulten is 
dat aanmelden voor een consult nu ook met een paar simpele 
muisklikken via de site www.dwazevaders.nl mogelijk is.  
De mogelijkheid om u aan te melden via een van de 
medewerkers van de telefoondienst is ook nog steeds van 
kracht. 
 
Als u denkt dat het advocatenconsult voor u iets te bieden 
heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een 
medewerker van de telefoondienst of u aan te melden via de 
site. De telefoonmedewerkers kunnen u de gang van zaken 
uitleggen, en op de site staat beschreven wat de opzet van een 
consultavond is. 
 
De eerstvolgende consulten zijn gepland op: 
 
Woensdagavond 23 april te Hengelo vanaf 18.00 uur 
Donderdagavond 11 mei  te Den Haag vanaf 19.00 uur 
 
Medewerkers van de stichting zijn op deze avonden aanwezig 
met raad, daad en koffie. 
 
Tot slot: 
niet onbelangrijk te vermelden feit is ook dat uw zaak bij kan 
dragen in het algemene belang aangaande het omgangsrecht. 

Er kunnen zich zaken voordoen waarbij uitspraken worden 
gedaan die belangrijke jurisprudentie op kunnen leveren. 
De advocaten kunnen deze weer gebruiken bij soortgelijke 
zaken. 
 
Het is begrijpelijk dat u in eerste instantie opkomt voor uw 
eigen kind(eren), daarom organiseren wij ook de 
advocatenconsulten, maar zoals u leest…. het een kan tot het 
ander leiden. 
 
Annemarie Willemsen,  
Consultcoördinator Stichting Dwaze Vaders. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Regioavond Zaandam 
 
Het was even zoeken naar de locatie maar gelukkig hebben 
vele mannen en vrouwen het adres kunnen vinden.  
Er werden extra tafels en stoelen aan geschoven en de 
presentatie over gezag, de mogelijkheden van art 279 en de 
omgangscijfers van scheidingen na 1-1-1998 kon beginnen.  
Hierna werd er met veel belangstelling en interesse gekeken, 
geluisterd  en gedebatteerd over de verschillende 
onderwerpen: 

• de doelstelling van de stichting 
• waarom staan wij niet in Zorro pakken 
• heeft het inschakelen van een mediator wel zin als 

een van de partijen zich toch niet hoeft te houden aan 
de gemaakte afspraken 

• wat is het verschil tussen een ‘gewone’ mediator en 
een forensisch midiator 

• is het wetsvoorstel van de heer Luchtenveld werkelijk 
een verbetering voor ons 

• kun je als niet verzorgende ouder ook een beroep 
doen op artikel 279 als een moeder (of vader) de 
kinderen niet mee wil geven 

• wat te doen als je vals beschuldigd wordt van incest, 
mishandeling en dergelijke 

• is een school en of een arts verplicht mij informatie te 
verstrekken 

• hoe kom ik aan het nieuwe adres van mijn kinderen 
• ondanks een omgangsregeling en een opgelegde 

dwangsom aan moeder ontzegt de volgende rechter 
mij het recht op omgang 

 
Waar nodig gaf advocaat Mr. Wigman deskundig juridisch 
advies. 
 
Deze regioavond geeft maar weer eens aan hoe veel leed 
kinderen en ouders wordt aangedaan door de zogenaamde 
deskundigen. Wanneer komt de politiek eens tot het besef dat 
onze wetgeving ‘de niet verzorgende ouder’ zo verschrikkelijk 
discrimineert? 
En wanneer gaan de dames en heren rechters vaders en 
moeders eens als gelijke behandelen? 
 
Deze avond heeft (helaas) ook weer aangegeven dat we met 
z’n allen nog heel veel werk moeten verzetten om te komen tot 
een gelijkwaardig ouderschap ook na het verbreken van een 
relatie.                                 
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Enquête  Enquête  Enquête   
 

Om de 2de kamerleden met up to date cijfers te kunnen confronteren over de behandelde wetsvoorstellen en de uitwerking daarvan 
in de praktijk, verzoeken wij u een kleine enquête in te vullen en naar de Stichting op te sturen. 
Heeft u de enquête al een keer ingestuurd maar is er sindsdien iets gewijzigd door b.v. kort geding of hoger beroep waardoor wel of 
geen omgang, wilt u dan zo vriendelijk zijn de enquête opnieuw in te vullen dan kunnen wij de gegevens bijwerken. 
Volgende keer de eerste resultaten van de enquête. 
Op de achterzijde van dit formulier heeft u eventueel de gelegenheid om uw vragen, opmerkingen, tips etc. aan ons kenbaar te 
maken. (zie oproep op pagina 5 van deze nieuwsbrief.) Bij voorbaat dank voor uw moeite!! 

Wat is uw geslacht? man vrouw               Geboorte datum? dd mm jjjj 

Was u gehuwd? ja nee            Had u een geregistreerd partnerschap? ja nee 

Bent u donateur van de stichting? ja nee 
Zo ja, uw relatienummer? 

 
Wie was de aanvrager van de (echt)scheiding? man vrouw beide  
Scheidingsdatum? 

dd mm jjjj 

Heeft u Co-ouderschap? ja nee nvt 

Heeft u beide het ouderlijk gezag? ja nee nvt 

Heeft bemiddeling plaats gevonden? ja nee nvt 
Indien ja, door wie? 

 
Is er (op papier) een omgangsregeling? ja nee nvt 
Wanneer is deze uitgesproken? 

dd mm jjjj 

Wordt de omgangsregeling nageleefd? ja nee nvt 

Indien Nee, Kortgeding gevoerd? ja nee nvt 
Wanneer? 

dd mm jjjj 

Na Kort Geding wel omgang? ja nee nvt 

Indien na Kort Geding geen omgang, heeft u Hoger beroep aangetekend? ja nee nvt 
Wanneer? 

dd mm jjjj 

Na Hoger Beroep wel omgang? ja nee nvt 
 
Kind(eren)                                                                             
  

Kind 1 Jongen Meisje Geboortedatum  Woonachtig bij: vader  moeder  elders  
  

Kind 2 Jongen Meisje Geboortedatum  Woonachtig bij: vader  moeder  elders 
  

Kind 3 Jongen Meisje Geboortedatum  Woonachtig bij: vader  moeder  elders 
  

Kind 4 Jongen Meisje Geboortedatum  Woonachtig bij: vader  moeder  elders 
  

Kind 5 Jongen Meisje Geboortedatum  Woonachtig bij: vader  moeder  elders 
             Z.O.Z. 
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Wilt u ons laten weten wat u van het organiseren van regioavonden en internet radio denkt en of u 
denkt hiervan gebruik te willen maken. 
Tevens zouden we graag van u willen weten wat u voor ideeën heeft om de stichting voor donateurs 
nog aantrekkelijker te maken.  
Mocht u een stukje voor de Nieuwsbrief willen schrijven laat het ons weten en stuur het ons. 
 
Adres: Stichting Dwaze Vaders, Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven. 
 
Eigen gegevens:  Naam:     

Adres:     donateurnummer: 
 
Mijn opmerkingen, antwoorden, tips etc. zijn: 
 
 


