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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:  mail@dwazevaders.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. 59: 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  
Donderdag  
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Van de Bestuurstafel  
 
Hoe wreed de politiek kan zijn werd de afgelopen maanden 
weer eens duidelijk. De VVD  liet eigen TweedeKamer lid 
Ruud Luchtenveld als een baksteen vallen toen er gestemd 
moest worden over zijn initiatief wetsvoorstel  13 juni jl.   
Op verzoek werd de stemming op dat moment een weekje 
uitgesteld. Ook  toen weer enige commotie. In een tijdschrift 
had gestaan dat Tweede Kamer leden te weinig verstand van 
juridische zaken hebben waarbij de CDA Voorzitster van de 
Eerstel Kamer  het initiatief wetsvoortel van Ruud Luchtenveld 
als voorbeeld gebruikte. Niet echt leuk natuurlijk als later op de 
dag  gestemd gaat worden. Uiteindelijk stemde alle partijen 
tegen het wetsvoorstel, behalve D66. Op de website en in de 
nieuwsbrief  kunt u lezen wat zoal  de argumenten waren om 
tegen het wetsvoorstel te stemmen.  Oordeel u zelf maar. 
 
Hoe nu verder zult u misschien denken.  Minister Donner heeft 
enige tijd geleden namens de regering ook een wetsvoorstel 
ingediend.(30145). Dit zal nu verder worden behandeld in de 
Tweede Kamer,  maar of dit afgerond wordt voor de nieuwe 
verkiezingen………? We houden u op de hoogte. 
We kunnen u wel alvast vertellen dat we niet echt gelukkig zijn 
met het voorstel van Donner.  Het is een beetje het bestaande 
in een nieuw jasje. Het Ouderschapsplan is vernieuwend maar 
wederom is alles veel te vrijblijvend. U en ik weten wat dit voor 
gevolg kan hebben. Daarom zal de stichting ook blijven 
reageren naar de politiek toe. 
 
Positief nieuws is er wel te melden over de schoolinformatie.  
Mr. Wigman heeft er voor gezorgd dat een school werd 
verplicht om informatie te verstrekken. Meer informatie hierover 
kunt u verder in de Nieuwsbrief lezen. . 
 
Wat kunt u verder van de stichting voor aktiviteiten 
verwacthten? Het najaar zullen weer diverse regioavonden 
georganiseerd gaan worden. De locaties krijgen wij meestal  
door van donateurs. Als u nog een gelegenheid weet  laat het 
ons dan even weten. Op internet staat vermeld waar de 
lokaties zijn. 
Verder zullen we vanaf september meer internet radio gaan 
maken met als doel dat nog meer mensen vragen kunnen 
stellen aan de medewerkers van de stichting. 
 
 
Perry Stuart 

 

                 
 
 
 

www.dwazevaders.nl 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat er een stukje over dit 
onderwerp stond geschreven in de nieuwsbrief. Dus hebben 
we iets in te halen. 
 
Eerst maar eens de droge kost der statistiek. We hebben 
weliswaar een andere teller, helaas vanaf juni achter slot, maar 
daardoor  hebben wij nu betere en uitgebreidere gegevens. Er 
moet wel vermeld worden dat de openbare teller ongewenste 
reclame gaf die niet op de site thuis hoorde, vandaar het 
besluit om alleen de hoofdteller te gebruiken. Hieronder een 
stuk uit de gegevens.  
 
Nemen wij even voor het gemak en duidelijkheid de maand juni 
als voorbeeld.  
 
Bezoeken per maand: 1.459 
Dagelijkse bezoekers: 880 
Pageviews per bezoek: 1,27 

 
Het ziet er fris uit hierboven in de tabel, maar we praten dan 
over een samengestelde tabel.  De tabel laat de bezoekers 
zien over de maand juni. Het ziet er niet spectaculair uit, maar 
neem de dagelijkse bezoekers (880). Dit cijfer wordt 
samengesteld uit alle bezoeken van de site. Vele komen per 
dag meerdere keren terug en worden alleen vermeld in dit 
getal, echter wel maar 1 keer meegeteld in het totaal van het 
aantal bezoekers over de gehele maand.  Hieronder de 
uitsplitsing van dit getal per dag. 
 
Meer dan 1 bezoek 871 
Meer dan 2 bezoeken 267 
Meer dan 3 bezoeken 130 
Meer dan 4 bezoeken 12 
Meer dan 5 bezoeken 7 

 
Ga je nu rekenen, dan kom je uit op een heel ander getal als 
bij het totaal aantal bezoekers van 2005(144.352). In de eerste 
6 maanden van dit jaar hebben wij al meer bezoekers gehad 
dan in 2005. Nu staat de teller al op 146.457. Hiervan zijn 
43.641 bezoekers er voor de eerste keer. Er werden al 1,2 
miljoen pagina’s opgehaald in de eerste 6 maanden van dit 
jaar, tegenover 985.500 in heel 2005. Hoezo, druk. Ik moet er 
wel bijschrijven dat de nieuwe teller meer en uitgebreidere 
gegevens geeft dan de oude. 
 
Over druk gesproken, de radio uitzendingen die er geweest zijn 
werden ook  goed beluisterd. De beste uitzending was in 
maart, een van de eerste uitzendingen, met 1188 luisteraars. 
Ondanks de uitzend problemen waren er in totaal 2022 
luisteraars. Ik weet dat het beter moet en kan, maar het is 
moeilijk om gasten te krijgen en om een goede uitzending te 
maken. Het draait immers alleen op vrijwilligers. Wij werken 
eraan en gaan het anders aanpakken. Zo gaan wij op vaste 
dagen en tijdstippen uitzendingen verzorgen. Vanaf augustus 
worden deze dagen ingepland. Kijk dus op de site voor de data 
en de tijden. De eerste vernieuwde uitzending is er al op 3 
augustus om 20:00 uur. 
 
Jullie zullen het waarschijnlijk wel gezien hebben op de site, 
maar er zijn wijzigingen op komst. In de toekomst zal de site 
langzaam wijzigen naar een ander uiterlijk.  Maar hierover  
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meer in een latere nieuwsbrief. Nog een tip van de Webmaster. 
Onthoud je relatienummer dit wordt belangrijk ergens in 
augustus. Je ziet vanzelf wanneer. 
 
 
Ik weet dat het allemaal droge kost is, statistieken, maar je 
kunt er veel uithalen en je ziet dan dat je het niet voor niets 
doet.  
Tot de volgende nieuwsbrief zonder de droge kost, maar over 
de site en andere stats. 
 
André Cox 

 

                         
 
 
 

Informatie telefoon 
 
Wegens het toenemende aantal vragen per e-mail is besloten 
om de informatie telefoondienst op woensdagavond te laten 
vervallen. 
André kan nu de volle avond benutten om de stroom e-mails te 
beantwoorden. 
Op maandagavond blijft de stichting bereikbaar. In de 
maanden juli en  augustus van 19.00 tot 21.00 uur. Met ingang 
van september zijn we weer bereikbaar van 19.00 tot 22.00 
uur. 
 
De telefoon staat de gehele avond ‘roodgloeiend’. We vragen 
uw begrip indien u om 22.00 uur het antwoordapparaat krijgt, 
wij zijn dan met rode ‘oortjes’ gaan uitrusten. U kunt natuurlijk 
altijd uw vragen per e-mail versturen naar: 
 
mail@dwazevaders.nl 
 
Sjaak Pagie 
 

 

                         

  
  
  
  

 Advocatenconsulten 
 
De stichting biedt haar (betalende) donateurs al jaren de 
gelegenheid om eenmalig gratis van het advocatenconsult 
gebruik te 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. 
 
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. 
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Scheiden zonder 
rechter strandt in 
Eerste Kamer  
 

Van onze redactie politiek 
Twee jaar geleden diende VVD-parlementariër 
Luchtenveld zijn voorstel voor echtscheiding 
zonder tussenkomst van de rechter in bij de 
Tweede Kamer. Gisteren sneuvelde het in de 
Senaat.  

Luchtenveld kreeg alleen steun van D66. Alle andere 
senatoren hadden ofwel juridische, ofwel juridische en 
principiële bezwaren tegen het voorstel van hun Tweede-
Kamercollega. 

Een verrassing was de stemming niet. Eerder gaven de 
senatoren al aan welke kant het op zou gaan. Een laatste 
dringende oproep van Luchtenveld kon daar geen 
verandering meer in brengen. 

In de Tweede Kamer kreeg de liberaal in november nog 
brede steun. Alleen CDA, ChristenUnie en SGP stemden 
tegen. Om de andere fracties achter zich te krijgen had 
Luchtenveld al veel moeten prijsgeven van zijn 
aanvankelijke voorstel. 

Dat ging nog helemaal uit van het motto ’als je samen kunt 
trouwen, kun je ook samen scheiden’. Maar PvdA en CDA 
vonden dat wat al te simpel geredeneerd als er jonge 
kinderen in het spel zijn. In zo’n geval zou de rechter 
moeten kijken naar de regeling die de ouders voor hun 
kinderen in gedachten hadden. 

Het voorstel dat na aanpassingen restte, bleef zowel binnen 
als buiten de politiek op juridische bezwaren stuiten. Zo 
reageerde de Vereniging van Familierechtadvocaten en 
Scheidingsbemiddelaars gisteren opgetogen op de 
verwerping. Zij ziet veel meer in een wetsvoorstel dat 
minister Donner van justitie bij de Tweede Kamer indiende. 
Dat heeft ook als doel de belangen van kinderen te 
waarborgen. Zo geldt voor beide ouders een omgangsplicht 
met de kinderen. 

Trouw 
 
 

             
 
 
 

VVD'er verbolgen over 
afstemmen wet  
VVD-Kamerlid Luchtenveld is 'zeer teleurgesteld' dat de Eerste 
Kamer zijn wetsvoorstel voor scheiden zonder tussenkomst 
van de rechter heeft verworpen. Alle fracties behalve D66 
stemden tegen. 

Volgens de senaat was de ingediende tekst 'juridisch beneden 
de maat en ook niet meer te repareren'. Hierdoor werd een 
grote toeloop naar de rechter verwacht, precies wat de liberaal 
beoogde te voorkomen. Het voorstel was onder andere 
bedoeld als alternatief voor de populaire flitsscheiding waar 
minister Donner van Justitie een streep door wil halen. 
Bovendien wilde Luchtenveld regelen dat kinderen na een 
scheiding veel vaker dan nu contact houden met beide ouders. 

Het Kamerlid hekelt de in zijn ogen legalistische benadering 
van de senaat. 'Het belang van het kind is door het 
wegstemmen van het voorstel ten onrechte op de achtergrond 
gekomen. Bovendien is die juridische argumentatie kort door 
de bocht omdat de Tweede Kamer eerder met ruim tweederde 
meerderheid instemde met het voorstel', aldus de 
parlementariër die zelf rechten studeerde. Ook stelt hij dat 
Kamerleden op deze manier worden ontmoedigd om 
initiatieven te nemen.  

Luchtenveld meent verder dat senatoren zijn gezwicht voor 
een 'voortdurende lobby vanuit de advocatuur en rechterlijke 
macht om advocaten en rechters bij echtscheidingen in beeld 
te houden'. De Eerste Kamer vindt overigens wel dat er bij 
echtscheiding 'meer geregeld moet worden ten gunste van 
betrokkenen kinderen'. Een nieuw wetsvoorstel van de 
regering zou daarin kunnen voorzien. 

Sdu - Overheidsinformatie  

 

                          

          Hoe is het mogelijk, wetsvoorstel verworpen !!!! 
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Verwerping 
wetsvoorstel is ramp 
voor jaarlijks 8000 
kinderen 
 
Tweede Kamerlid Ruud Luchtenveld is zeer teleurgesteld 
dat de Eerste Kamer heden het initiatiefwetsvoorstel 
beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en 
vormgeving voortgezet ouderschap heeft verworpen. 
 
Luchtenveld: “Daarmee blijven veel schrijnende gevallen, 
waarbij na een echtscheiding kinderen het contact met een van 
beide ouders verliezen, onopgelost. De kinderen zijn dus de 
grote verliezers van de stemming in de Eerste Kamer”.  

Nieuwe wetgeving is volgens Luchtenveld urgent, omdat de 
sinds 1998 ingevoerde hoofdregel van gezamenlijk gezag na 
echtscheiding onvoldoende heeft gezorgd voor harmonieuze 
relaties van kinderen met hun beide ouders na echtscheiding. 
Maar liefst vijfentwintig procent van de kinderen uit huwelijkse 
scheiding heeft geen contact meer met een van beide ouders 
en nog eens slechts vijfentwintig procent slecht contact. 
Jaarlijks komen daar nog eens 8.000 kinderen bij die geen 
contact meer hebben met een van de ouders na de scheiding. 

“Bij veel fracties in de Eerste Kamer hebben nu de juridische 
aspecten bij het stemgedrag de doorslag gegeven. Het belang 
van het kind is door het wegstemmen van het voorstel ten 
onrechte op de achtergrond gekomen. Bovendien is die 
juridische argumentatie kort door de bocht nu de Tweede 
Kamer eerder met ruim tweederde meerderheid instemde met 
het initiatiefwetsvoorstel”, aldus Luchtenveld. 

Kamerleden die een initiatiefwetsvoorstel willen indienen, 
worden door deze opstelling van de Eerste Kamer ontmoedigd 
om initiatieven te nemen. Daarnaast is de Eerste Kamer is 
terughoudend met vernieuwing. Als beide Kamers straks het 
wetsvoorstel van de regering ongewijzigd zou aanvaarden, zou 
de flitsscheiding die in 2001 is ingevoerd weer onmogelijk 
worden gemaakt, zonder dat daarvoor een administratieve 
scheiding zonder rechter in de plaats wordt gesteld. Gezien het 
grote aantal flitsscheidingen, ruim 5.000 per jaar, voorziet deze 
mogelijkheid in een grote behoefte. Bovendien kent het 
wetsvoorstel van minister Donner onvoldoende 
sanctiemogelijkheden voor ouders die in de praktijk van het 
ouderschapsplan en rechterlijke uitspraken afwijken.  

Ten slotte meent Luchtenveld dat zijn wetsvoorstel ook de 
dupe is geworden van de voortdurende lobby vanuit de 
advocatuur en rechterlijke macht om advocaten en rechters bij 
echtscheidingen in beeld te houden. Daarmee wordt immers 
de ruimte voor scheidingsbemiddelaars die geen advocaat zijn 
en notarissen beperkt. Luchtenveld wilde met zijn wetsvoorstel 
de keuze aan de burger laten. 

Bron: www.vvd.nl 

Kind vaak betrokken 
bij scheiding 
VOORBURG - Bij ruim zes van de tien 
echtscheidingen vorig jaar waren minderjarige 
kinderen betrokken.  

Meer dan de helft van die bijna 36.000 kinderen was jonger 
dan tien jaar, een op de vijf jonger dan vijf jaar. In totaal 
handelden de rechters 32.600 echtscheidingszaken af, bij 
20.000 waren minderjarige kinderen betrokken. Dat blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die 
maandag bekend zijn gemaakt. 
 
De ouders behouden bij bijna negen van de tien 
echtscheidingen beide het ouderlijk gezag. De meeste 
kinderen gaan na de echtscheiding bij hun moeder wonen. Zo 
gaat het in 80 procent van de gevallen. Bij ruim 10 procent 
trekken de kinderen bij de vader in en bij 4 procent is er sprake 
van co-ouderschap. Een klein aantal kinderen gaat zelfstandig 
wonen of vindt elders onderdak, bijvoorbeeld bij andere 
familieleden, in een pleeggezin of in een kindertehuis. 
 
Het aantal echtscheidingen nam vorig jaar met 5 procent toe 
ten opzichte van 2004. Van de ontbonden huwelijken had bijna 
een kwart tussen de vijf en tien jaar standgehouden en bij nog 
eens een kwart waren de partners al twintig jaar of langer bij 
elkaar. 
 
Het aantal echtparen dat binnen vijf jaar uit elkaar gaat, 
halveerde de afgelopen tien jaar. Dit komt volgens het CBS 
doordat mensen eerst gaan samenwonen en pas na verloop 
van tijd trouwen. Tijdens deze 'proefperiode' gaat een aantal 
stellen uit elkaar voordat het tot een huwelijk komt. 
 
Ook het fenomeen flitsscheiding speelt een rol. Bij zo'n 
scheiding wordt een huwelijk eerst omgezet in een 
geregistreerd partnerschap, dat vervolgens zonder 
tussenkomst van de rechter wordt ontbonden. Vorig jaar waren 
er 4700 flitsscheidingen. In een derde van die gevallen had het 
huwelijk korter dan vijf jaar geduurd. 
  
Nederlands Dagblad 
 
 

Miljoen Nederlanders 
gescheiden 
De historische mijlpaal van één miljoen 
gescheiden Nederlanders is gehaald. Eén op de 
twaalf boven de twintig jaar heeft nu als 
burgerlijke staat 'gescheiden' op zijn of haar 
papieren staan.  

Dat meldt sociaal demograaf Jan Latten van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Het totaal aantal gescheiden 
personen was op 1 januari 2005 976.000.  
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Met het stijgingstempo van afgelopen jaren, wordt één dezer 
dagen het miljoen bereikt. "Een twijfelachtige mijlpaal", 
concludeert Latten. "In werkelijkheid is het aantal stukgelopen 
relaties natuurlijk veel hoger, omdat alleen getrouwde stellen 
kunnen scheiden. Samenwonende stellen en koppels met een 
geregistreerd partnerschap tellen bij deze cijfers niet mee." 
Niet voor niets blijkt uit recent onderzoek dat ook het aantal 
eenouderhuishoudens in rap tempo stijgt. Hun aantal steeg de 
laatste tien jaar met 83.400 tot 444.100. "Aan het overgrote 
deel van de eenoudergezinnen is een echtscheiding 
voorafgegaan", meldt Latten. 

Bron: De Telegraaf 

 

Bij zes op de tien 
scheidingen kinderen 
betrokken  
In 2005 heeft de Nederlandse rechter 32,6 duizend 
echtscheidingszaken afgehandeld. Dit is 5 procent meer dan in 
2004. Bij ruim zes op de tien scheidingen waren minderjarige 
kinderen betrokken. Het aantal echtscheidingen binnen vijf jaar is 
het afgelopen decennium gehalveerd. 

Kwart langer dan twintig jaar gehuwd geweest 

Van de huwelijken die in 2005 ontbonden werden, heeft bijna een 
op de vier tussen de vijf en tien jaar stand gehouden. Bij een op de 
vier scheidingen waren de huwelijkspartners zelfs al twintig jaar of 
langer bij elkaar. 

Echtscheidingen naar duur huwelijk, 2005 

 

Veel minder snelle scheidingen 

Het aantal echtscheidingen binnen vijf jaar is het afgelopen 
decennium gehalveerd. Dit komt door het ongehuwd samenwonen, 
dat vaak een ‘proefperiode’ is voorafgaand aan het huwelijk. Een 
deel van deze relaties wordt verbroken zonder dat het tot een 

huwelijk komt. 

Flitsscheiding: geen tussenkomst rechter nodig 

Ook de flitsscheidingen spelen een rol. Bij een flitsscheiding wordt 
een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat 
vervolgens zonder tussenkomst van de rechter wordt ontbonden. 
Het ging in 2005 om 4,7 duizend gevallen. Bij eenderde had het 
huwelijk korter dan vijf jaar geduurd.  

Meer dan de helft van de kinderen jonger dan 10 jaar 

Bij 20 duizend van de in 2005 uitgesproken echtscheidingen waren 
minderjarige kinderen betrokken. Dit is ruim 61 procent van alle 
scheidingen. Het ging om bijna 36 duizend minderjarige kinderen. 
Een op de vijf kinderen is jonger dan 5 jaar, een op de drie is tussen 
5 en 9 jaar oud.  

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen, 2005 

Bij moeder, vader, of elders 

In bijna negen van de tien echtscheidingen blijft het ouderlijk gezag 
van beide ouders gehandhaafd. De ouders hebben dan het recht en 
de plicht de kinderen te verzorgen, op te voeden en hun belangen 
te behartigen. 

Na echtscheiding gaan de kinderen meestal bij de moeder 
wonen. Zo gaat het in 80 procent van de echtscheidingen. In ruim 
10 procent van de gevallen wonen de kinderen bij de vader en bij 
4 procent is er sprake van co-ouderschap.  

Een klein deel gaat zelfstandig wonen of vindt elders onderdak, 
bijvoorbeeld bij andere familieleden, in een pleeggezin of in een 
kindertehuis. 
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Bij echtscheiding betrokken minderjarige kinderen naar leeftijd, 
2005 

  

Nic Steenbrink en Arno Sprangers 

 
 Toelichting 
  
Bij de moeder wonen 
  
De gegevens zijn ontleend aan het artikel ‘Echtscheiding: 
vaderrol voorbij….’ van Fokkema, de Graaf en Kalmijn, 
verschenen in Demos 2002 nr. 5, 41–44 (NIDI). 
  
Echtscheidingszaken 
  
De uitkomsten over echtscheidingen hebben betrekking op 
echtscheidingsprocedures die afgedaan zijn bij de 
Nederlandse rechtbanken.  
Een scheiding buiten de rechter om, na voorafgaand 
opgestelde akte van omzetting van het huwelijk in een 
geregistreerd partnerschap en inschrijving daarvan in de 
registers van de burgerlijke stand, is in deze statistiek niet 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslis niets in 
oorlogstijd  
door Monic Slingerland  

Vaders krijgen bij een scheiding vaak de 
zwarte piet toegespeeld. Kinderen wonen na 
een scheiding nog altijd vooral bij de moeder. 
Liesbeth Groenhuijsen, van de Raad voor de 
kinderbescherming: „Zorg vóór de scheiding al 
meer voor de kinderen.”  

’Gescheiden ouders leven makkelijker sinds e-mail en 
nummerherkenning’  

Kinderrechters spreken in vier van de vijf gevallen uit dat 
het kind hoofdverblijfplaats heeft bij de moeder. Dat is al 
tientallen jaren zo. Eigenlijk is dat vreemd, want vaders 
delen steeds meer in de zorg voor hun minderjarige 
kinderen. Ze nemen meer ouderschapsverlof op, werken 
vaker parttime.  

Liesbeth Groenhuijsen heeft wel honderden scheidende 
ouderparen gezien, in haar werk bij de raad voor de 
kinderbescherming in Rotterdam en in haar eigen praktijk 
als psycholoog/pedagoog.  

Groenhuijsen kent het verwijt van vaders die bij een 
scheiding te horen krijgen dat de kind bij de moeder 
woont en dat zij als vader moeten volstaan met een 
omgangsregeling.  

,,’Maar ik ben toch een leuke man’ zeggen die vaders 
dan. Dan zeg ik meestal: ’Ja, dat is zo. Maar nu jullie uit 
elkaar zijn lukt het niet om het zo te regelen dat de 
kinderen voor de helft bij jou kunnen zijn. Dat komt niet 
door hoe je bent, dat komt door de strijd.’ Vaak zie ik dat 
de omgeving de niet-verzorgende ouder ophitst: je neemt 
er toch geen genoegen mee, met die twee weekenden 
per maand, of met die ene middag in de week. 
Grootouders van vaderskant, de grote verliezers vaak bij 
scheidingen, wakkeren de strijd nogal eens aan.’’  

Dat het voor mannen belangrijk is om hun kinderen vaak 
genoeg te blijven zien, na een scheiding, kan Liesbeth 
heel goed begrijpen. „Vaders leveren een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast 
zijn kinderen voor ouders belangrijk omdat ze structuur 
geven aan het leven, eenzaamheid verdrijven. Als een 
ouder de kinderen kwijtraakt, raakt hij ook dat allemaal 
kwijt .’’  

Ze ziet het steeds weer gebeuren: „Een scheiding 
betekent vaak leegte en machteloosheid; dat is nu net 
waar mensen het slechtst tegen kunnen. Vandaar dat 
gevecht om de kinderen. Dat geeft vervulling en het 
gevoel macht te hebben over de situatie.’’  
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Alleen problematische scheidingen, waarbij de ouders 
het niet eens kunnen worden, komen bij de Raad voor de 
Kinderbescherming terecht. Die adviseert de rechter over 
een omgangsregeling. In de praktijk beslist de 
kinderrechter doorgaans dat hoofdverblijfplaats van de 
kinderen bij diegene is die voor de scheiding vooral voor 
de kinderen zorgde.  

„Zo blijft de verandering voor de kinderen het kleinst’’, 
legt Liesbeth uit. „Dat is nu eenmaal meestal de moeder. 
Ik zeg dan tegen vaders: wil je na de scheiding een 
goede relatie houden met je kinderen, dan moet je voor 
de scheiding al meer voor ze zorgen. Misschien scheelt 
het dat kinderrechters vaak vrouwen zijn of oudere 
mannen.’’  

„Het is ook belangrijk, vind ik, dat er voor jonge kinderen 
een ouder veel thuis is, zeker in een periode van 
scheiding. Bij kinderen van 2 is een omgangsregeling 
lastig. Veel peuters slapen alleen maar goed in hun eigen 
bed.’’  

Er zijn ook moeders die de kinderen mishandelen of 
verwaarlozen. Krijgen die dan ook de kinderen? Liesbeth: 
,,Als dat schadelijk is voor de kinderen, dan geven we het 
advies ze bij de vader te plaatsen.’’  

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een 
ouderschapsplan, dat verplicht wordt voor ouders die uit 
elkaar gaan. Daarin moeten ze afspraken maken over 
onder meer de omgangsregeling.  

Dat werkt ongetwijfeld als het gaat om scheidingen die in 
redelijkheid verlopen. De scheidingen die bij de Raad 
voor de kinderbescherming komen, zijn vaak erg 
problematisch. Heeft het wel zin om met een 
ouderschapsplan te werken als het conflict inmiddels zo 
hoog is opgelopen?  

„Redelijkheid is niet af te dwingen met een 
ouderschapsplan, maar zo’n plan dwingt ouders, hoop ik, 
om zich meer te verdiepen in de kwesties die voor hun 
kinderen belangrijk zijn.’’  

„Wat het contact tussen gescheiden ouders tegenwoordig 
makkelijker maakt, is de mail. En de nummerherkenning 
op de telefoon. Zo kunnen ouders dingen aan elkaar 
doorgeven terwijl ze zelf de regie houden, en kunnen ze 
zelf kiezen of en wanneer ze dat mailtje lezen.’’  

Naast de gescheiden vaders die strijd leveren om de 
omgangsregeling, zijn er ook vaders die nooit meer iets 
van zich laten horen.  

Wat kunnen kinderen doen die toch contact met hem 
willen?  

„Er zijn weinig zaken bekend van kinderen die de 
omgang met de vader opeisen. Een kind kan in 
Nederland geen procedure beginnen. Je kunt je afvragen 
of er voldoende waarborgen zijn voor deze rechten van 
kinderen. Regelmatig kom je tegen dat de vraag gesteld 
wordt of kinderen niet een eigen advocaat zouden 

moeten hebben. Ik vind het zinvol om daarover met 
elkaar na te denken.”  

„Eigenlijk moet je een ouderschapsplan maken als je nog 
onder een dak woont, want afspraken die je maakt als je 
al uit elkaar bent, dat zijn beslissingen in oorlogstijd – 
noodmaatregelen. Na een scheiding worden de ruzies 
soms erger. Zo gek vind ik dat niet: zolang je onder een 
dak woont heb je gezamenlijk belang bij een vorm van 
leefbaarheid, als je uit elkaar bent is je psychische 
opdracht om je los te maken; dat lukt het beste als je de 
ander af en toe kwaaie eigenschappen toedicht, ook al is 
dat niet altijd reëel. Samen overleggen wordt dan echt 
heel ingewikkeld. Eigenlijk moeten ouders een jaar na de 
scheiding opnieuw met elkaar aan tafel gaan zitten en de 
balans opmaken: wat werkt wel, wat werkt niet.’’  

Copyright: Trouw 

 

 

 

Scheiding wordt beter 
doordacht dan 
huwelijk 
AMSTERDAM - Nederlanders denken beter na over 
scheiden dan over trouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 
de advocaten van de Vereniging van 
Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars 
(VFAS).  

Tweederde van de ondervraagde advocaten vindt dat 
Nederlanders weloverwogen de beslissing nemen om uit 
elkaar te gaan, terwijl bijna de helft van de ondervraagde 
advocaten vindt dat de beslissing om te trouwen te makkelijk 
wordt genomen. 
 
Kinderen zijn volgens de VFAS-advocaten niet altijd rouwig om 
de echtscheiding. Volgens 75 procent van de ondervraagden 
ervaren sommige kinderen de scheiding van hun ouders zelfs 
als een opluchting. Recent wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat echtscheidingen grote, negatieve gevolgen hebben 
voor kinderen. Ze doen het slechter op school, komen 
maatschappelijk minder goed terecht en hun eigen relaties zijn 
ook minder bestendig. 
 
Kyra Pijls, vice-voorzitter van de VFAS, zegt dat dit onderzoek 
gedaan is naar 'oude' echtscheidingsgevallen. De opkomst van 
scheidingsbemiddeling ofwel mediation blijkt een positieve 
uitwerking te hebben op de afspraken die worden gemaakt. 
,,Mediation is iets van de laatste tien jaar. Mediators wijzen 
ouders erop dat het hun diepste overtuiging hoort te zijn dat ze 
ouders blijven voor hun kinderen, allebei. Dat lukt ook steeds 
vaker. De grote meerderheid van de mediators geeft aan dat 
ouders de verdeling van de taken beter afstemmen, en dat ze  
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keuzes en afspraken beter nakomen.'' Pijls hoopt en verwacht 
dat vergelijkbare onderzoeken over enkele jaren een ander 
beeld laten zien. 
 
Welke rol een eventuele geloofsovertuiging speelt bij 
echtscheiding, kan Pijls niet zeggen. ,,Dat hebben we niet 
onderzocht. Maar er blijkt in elk geval wel dat ook niet-gelovige 
mensen doorgaans niet lichtvaardig uit elkaar gaan. Mensen 
nemen de beslissing om te scheiden minder makkelijk dan je 
denkt.'' 
 
Terwijl over de beslissing om te gaan scheiden in de meeste 
gevallen goed is nagedacht, merkt 88 procent van de 
advocaten wel dat veel mensen die gaan scheiden zich niet of 
nauwelijks realiseren wat de financiële en emotionele gevolgen 
zijn van een scheiding. 
 
Pijls noemt dat zorgelijk. ,,Op basis van onjuiste informatie van 
bijvoorbeeld vrienden, worden de verkeerde beslissingen 
genomen tijdens de scheiding. Daar krijgen mensen achteraf 
spijt van.'' 
 
In meer dan 80 procent van de gevallen gaat de scheiding uit 
van één persoon. In de meeste gevallen besluit de vrouw 
ertoe. Uit elkaar gaan wordt lastiger wanneer er kinderen in het 
spel zijn of 'een ander'. 
 
Zeven op de tien ondervraagden zegt dat wanneer één van de 
partners een nieuwe relatie heeft, dit de scheiding bemoeilijkt. 
Acht op de tien advocaten zegt dat partners zonder kinderen 
sneller tot een compromis komen dan partners met kinderen. 
 
Als een bemiddelaar of mediator wordt ingezet, krijgen 
partners meer respect voor elkaar, volgens 91 procent van de 
bemiddelaars. De verdeling van de zorgtaken voor de kinderen 
is beter geregeld, zegt 96 procent. Hetzelfde percentage 
advocaten antwoordt dat de partners meer vrede hebben met 
de uiteindelijk gemaakte afspraken. 
 
Grote twistpunten bij een scheiding zijn de kinderen en de 
financiële afspraken. Vrijwel alle advocaten zeggen dat als het 
om de kinderen gaat, meestal de vrouw dwarsligt en als het 
over financiën gaat de kostwinner, meestal de man.  
 
Zo'n 40 procent van de advocaten is voorstander van 
relatietherapie voordat de scheiding in gang wordt gezet. ,,Niet 
altijd om partners bij elkaar te houden, maar soms ook juist om 
samen uit elkaar te gaan.'' 
 
De 750 advocaten van de VFAS zijn gespecialiseerd op het 
gebied van familierecht, familieprocesrecht en 
scheidingsbemiddeling. Van hen zijn 450 actief als 
bemiddelaar. 
  
Nederlands Dagblad 
 
 
 
 
 

Meer zaken voor de 
burgerrechter  
VOORBURG - De burgerrechter heeft in 2005 
795.000 zaken afgehandeld.  

Dat is 4 procent meer dan in 2004. Sinds 1980 is het aantal 
uitspraken in civiele rechtszaken bijna verviervoudigd. Dat blijkt 
uit cijfers die het CBS maandag gepubliceerd heeft. Zaken bij 
de burgerrechter gaan over financiële kwesties, ontslag en 
familieaangelegenheden zoals echtscheidingen, 
omgangsregelingen en voogdij. De toename van het aantal 
vonnissen in civiele zaken komt voor een groot deel door een 
stijging van het aantal incassozaken, aangebracht door 
woningbouwverenigingen, nutsbedrijven, 
verzekeringsmaatschappijen en telecombedrijven. Veel van 
deze incassozaken eindigen in verstekvonnissen, waarbij de 
gedaagde niet op de rechtbankzitting verschijnt. Drie op de vier 
van het totaal aantal civiele vonnissen wordt overigens bij 
verstek uitgesproken.  
 
Het aantal beschikkingen, beslissingen van een rechter die niet 
op een openbare zitting zijn genomen, is tussen 2001 en 2005 
met een derde toegenomen. Twee derde van de beschikkingen 
heeft betrekking op familiezaken, zoals voogdij, adoptie, 
echtscheiding en ondertoezichtstelling van minderjarigen. Het 
aantal ontslagzaken die voor de civiele rechter zijn gekomen, is 
met 6 procent gedaald, terwijl dat aantal tussen 2001 en 2003 
nog met ruim 75 procent gestegen was. Ook het Centrum voor 
Werk en Inkomen heeft minder ontslagaanvragen (18 procent) 
behandeld. Ruim 10.000 civiele zaken zijn in hoger beroep bij 
de gerechtshoven afgehandeld. In 2004 waren dat er nog 
8800. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft in 2005 
ongeveer 450 cassatiebesluiten genomen, ongeveer evenveel 
als een jaar eerder. 
  
Nederlands Dagblad 
 
 
 
 
 

Per jaar minstens 150 
ontvoeringen van kind 
De Volkskrant, 2 juni 2006 

Van onze verslaggever Marcel van Lieshout 

AMSTERDAM - Kinderontvoering komt in Nederland minstens 
150 keer per jaar voor. Het gaat om ontvoering van een of 
meerdere kinderen, vanuit of naar Nederland, door een van de 
ouders. ‘Vanuit Nederlands gezichtspunt vormt Egypte ons 
grootste probleem’, zegt directeur Els Prins van het donderdag 
geopende Centrum Internationale Kinderontvoering.  
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Het Hilversumse centrum, financieel gesteund door het 
ministerie van Justitie, is een initiatief van de stichting De 
Ombudsman. Vier juristen staan gedupeerden van een 
kinderontvoering met advies bij. De medewerkers gaan niet 
mee naar een ander land om een ontvoerd kind op te sporen. 

Van de kinderontvoeringen met Nederlandse betrokkenheid is 
in zestig procent van de gevallen de moeder de dader. Volgens 
Els Prins ligt het aantal ontvoeringen vermoedelijk hoger dan 
150. ‘Wij definiëren ontvoering als het op ongeoorloofde wijze 
wegbrengen van een kind naar een ander land, tegen de zin 
van een van de ouders. Uiteraard staat het belang van het kind 
bij ons voorop.’ 

Nederland is een van de 75 ondertekenaars van het 
Kinderontvoeringsverdrag. Dat verdrag gaat ervan uit dat 
ouders hun scheiding regelen in het land waar ze het laatst 
gemeenschappelijk hebben gewoond. Gezag en omgang 
moeten juridisch zijn vastgelegd voor een van hen met kind of 
kinderen naar het buitenland vertrekt. ‘Anders is er sprake van 
ontvoering’, zegt Prins. 

Het centrum denkt ook van waarde te zijn voor mensen die te 
maken hebben met een dreigende ontvoering van een kind. 
‘Wij kunnen ze verwijzen naar alle advocaten die 
gespecialiseerd zijn in familierecht en kinderrecht.’ 

Ouderschapsplan bij 
Catalaanse 
scheidingen  
Het echtscheidingsrecht in Catalonië zal er 
binnenkort anders uitzien dan in de rest van 
Spanje.  

De nieuwe wetgeving gaat veel verder in het gelijk 
behandelen van man en vrouw. Co-ouderschap wordt 
bijna verplicht. Ook gaat de wet anders om met 
samenwonen.  

Catalonië heeft sinds 1980 een zelfstandige positie in het 
koninkrijk Spanje, en heeft ook een eigen Burgerlijk 
Wetboek. Volgens de nieuwe wet, die voor de zomer in 
het parlement moet komen, wordt het co-ouderschap 
letterlijk een hamerstuk: een rechter kan het toekennen 
als beide ouders daarom vragen. Onder het huidige, 
Spaanse recht is het een uitzonderlijke maatregel waar 
de minister van justitie toestemming voor moet geven. 
Een kind wordt nu vrijwel automatisch aan één ouder 
toegewezen, meestal de moeder.  

In Catalonië zullen ouders die gaan scheiden voortaan 
verplicht worden een “ouderschapsplan' in te dienen, 
waarin staat wat beide ouders wanneer aan de 
opvoeding gaan bijdragen. Die verplichting is ook in 
Nederland op komst.  

Voortaan wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met het 
krijgen van kinderen binnen een homoseksuele relatie - 
Spanje kent inmiddels het homohuwelijk. Laat een vrouw 
zich kunstmatig bevruchten, dan wordt het kind ook het 
kind van een partner die daar vantevoren schriftelijk mee 
heeft ingestemd. In de rest van Spanje geldt dat alleen 
voor een man die getekend heeft - en is de wetgever 
bovendien vergeten te eisen dat die man werkelijk een 
relatie met de vrouw heeft.  

Copyright: Trouw   

 

Brussel wil 
internationale 
scheidingen 
versimpelen 
De Volkskrant, 17 juli 2006 

ANP 

BRUSSEL - Brussel wil een einde maken aan 
slepend geruzie bij internationale scheidingen. Dat 
kan door duidelijker te maken welk nationaal 
rechtsstelsel geldt, zo heeft Europees 
Commissaris Franco Frattini (Justitie) maandag 
voorgesteld. 

Nu ontstaan nogal eens juridische conflicten bij de naar 
schatting 170 duizend scheidingen per jaar tussen mensen met 
een verschillende nationaliteit of mensen die buiten hun eigen 
land wonen. 

Frattini stelt voor dat mensen vóór hun huwelijk kiezen welk 
rechtsstelsel gaat gelden bij een scheiding. Ze mogen alleen 
kiezen uit landen van hun nationaliteit of woonplaats. 

Als ze tevoren geen keuze maken, wijst een reeks criteria een 
bepaald rechtsstelsel aan. ‘Dit moet rechtbankshoppen 
voorkomen’, aldus Frattini. Sommige inwoners kiezen nu 
bewust voor landen met de gunstigste scheidingsregels. 
Sommige partners willen dan liever een rechtbank in een ander 
EU-land vanwege bepaalde voordelen. EU-landen hebben 
onderling sterk afwijkende procedures om een huwelijk te 
beëindigen. In Malta is scheiden zelfs verboden, hoewel de 
staat er buitenlandse scheidingen wel erkent. 

Het voorstel over het ‘land van toepassing’ past in het streven 
van de Europese Unie om rechtsregels in de EU-landen beter 
op elkaar af te stemmen en te harmoniseren. 
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  Recht toe Recht aan 
 
 
Naamswijziging: hoe zit het nu precies? 
 
Sinds 1 april 2004 is de wet ten aanzien van de 
geslachtsnaamwijziging gewijzigd. Duidelijk is dat met de 
nieuwe wet de achternaam van een kind makkelijker is te 
wijzigen. 
 
Een verzoek tot naamswijziging wordt ingediend bij het 
Ministerie van Justitie. Het verzoek moet worden ondertekend 
door de wettelijke vertegenwoordiger (dat is meestal de 
gezaghebbende ouder), samen met degene van wie de naam 
wordt gevraagd. Wanneer beide ouder het gezag hebben, 
dienen beide ouders het verzoek tot naamswijziging te 
ondertekenen. 
 
De wet maakt een verschil tussen kinderen tot 12 jaar, en 
kinderen ouder dan 12 jaar. 
 
Kinderen tot 12 jaar 
Een voorwaarde om tot een naamswijziging te komen ligt in de 
verzorgingstermijn. De verzoeker moet minimaal gedurende 
een aaneengesloten periode van 5 jaar het kind hebben 
verzorgd en opgevoed.  
 
Vervolgens moeten beide ouders instemmen met het verzoek. 
Weigert één van de ouders, dan wordt het verzoek toch 
toegewezen indien de weigerende ouder: 
 

- is veroordeeld wegens bepaalde misdrijven tegen 
het kind, of 

- is ontzet uit het ouderlijk gezag, of 
- niet meer dan een vierde deel van de periode 

voorafgaande aan de verzorgingstermijn van vijf 
jaar in gezinsverband met het kind heeft 
samengeleefd. 

 
Kinderen vanaf 12 jaar 
Ook hier speelt de verzorgingstermijn een rol. De verzoeker 
moet minimaal gedurende een aaneengesloten periode van 3 
jaar het kind hebben verzorgd en opgevoed.  
 
Als aan deze voorwaarde is voldaan, wordt het verzoek 
ingewilligd indien het kind daar zelf mee instemt. Mocht één 
van de ouders weigeren in te stemmen met het verzoek, dan 
wordt het verzoek toch toegewezen indien het kind bij zijn 
instemming blijft. 
 
Ingangsdatum verzorgingstermijn 
In het geval van een echtscheiding gaat de verzorgingstermijn 
in op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is 
ingeschreven. Indien het niet om een echtscheiding gaat, 
begint de termijn te lopen vanaf het moment waarop de ouders 
volgens de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie 
uit elkaar zijn gegaan. 
 
Bezwaar 
Als belanghebbende kunt u bezwaar maken tegen de 
naamswijziging. Dat bezwaar moet gemotiveerd zijn en er 
moet een relatie zijn met het verzoek om naamswijziging. 
 

De vraag is, gezien de wijziging van de wet, of er bezwaren 
zijn die in de praktijk een kans van slagen hebben. Het 
belangrijkste bezwaar lijkt mij dat met een naamswijziging de 
band tussen het kind en de weigerende ouder (en niet 
verzorgende ouder), zeker indien er geen omgang is, nog meer 
wordt verbroken. Een ander bezwaar kan zijn dat een wijziging 
van de geslachtsnaam een te ingrijpende wijziging is in het 
leven van een kind. Dat bezwaar gaat echter niet op indien de 
nieuwe naam feitelijk al wordt gebruikt, ook al gebeurt dat ten 
onrechte. Andere bezwaren zijn afhankelijk van de feitelijke 
situatie. 
 
 
Meerderjarige 
Een meerderjarige kan zijn of haar naam laten wijzigen in die 
van de ouder of verzorger die hem of haar tijdens de 
minderjarigheid na de scheiding heeft verzorgd en opgevoegd. 
De meerderjarige dient het verzoek zelf in te dienen. Dit 
verzoek kan maar één keer worden gedaan. Er is geen 
maximumleeftijd gesteld aan het indienen van het verzoek. 
 
Een meerderjarige kan een verzoek indienen om een eerdere 
naamswijziging weer ongedaan te maken. De meerderjarige 
krijgt dan de achternaam die hij of zij oorspronkelijk had. 
 
Bij de geboorte van een kind maken de ouders een keuze van 
achternaam. De keuze van de eerste achternaam geldt voor 
alle volgende kinderen. Een eenmaal gemaakte keuze kan 
door de ouders niet meer ongedaan gemaakt worden, maar 
wel door de meerderjarige. Dat kan tot het 21ste jaar. 
 
Conclusie 
Met de wijziging van de wet is het makkelijker geworden om de 
geslachtnaam van een kind te wijzigen, zeker indien de 
minderjarige ouder is dan 12 jaar. Hoewel de politiek doet 
voorkomen alsof de contacten en de banden met beide ouders 
zoveel mogelijk gewaarborgd dienen te blijven, wordt met deze 
wetswijziging de deur juist opengezet om de niet-verzorgende 
ouder verder buitenspel te zetten. Het is te betreuren dat de 
wetgever niet een strakke koers durft te varen. 
 

 
Opmerkelijke en 
mooie uitspraken 
 
Wederom procedure tegen school gewonnen 
 
In deze zaak verzocht ik namens de vader, als niet-
verzorgende en niet-gezaghebbende ouder, om een 
informatieregeling jegens de school over zijn kind (op grond 
van artikel 1:377c BW). De jurist van de gemeente heeft de 
school gesommeerd aan het verzoek te voldoen, doch de 
moeder (als belanghebbende in de procedure) voerde verweer.  
 
Zij stelde dat het belang van de minderjarige zich tegen de 
toewijzing van het verzoek verzet en dat de verzochte 
informatie niet alleen ziet op informatie zoals bedoeld in artikel 
1:377c BW. Voorts stelde zij dat er reeds een 
informatieregeling was vastgesteld (tussen haar en de vader) 
waar zij zich aan hield, zodat de vader geen belang had bij zijn 
verzoek. 
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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 

De rechtbank heeft de verweren van de moeder verworpen en 
de volgende beslissing gegeven: 
 
“Bepaalt dat de school, zodra zij daarover beschikt, aan de 
vader, op gelijke wijze als de school deze verschaft of zou 
hebben verschaft aan de met het gezag belaste ouder en 
onder na te noemen voorwaarden, de navolgend informatie zal 
verschaffen waarover de school beroepshalve beschikt inzake 
belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van de 
minderjarige of diens verzorging en opvoeding betreffen: 
 

- een afschrift van de door de school te geven 
schoolrapporten van de minderjarige; 

 
- bekendheid van gemaakte schoolfoto’s en 

bekendheid van de adresgegevens van de 
schoolfotograaf; 

 
- bekendheid en uitnodigingen voor 10-

minutengesprekken, onder de voorwaarden dat 
bij de 10-minutengesprekken de 
informatieverstrekking door de school aan de 
vader zich dient te beperken tot de leerprestaties 
van de minderjarige en dat dergelijke gesprekken 
uitsluitend buiten school plaatsvinden.” 

 
Een duidelijke uitspraak waaruit wederom blijkt dat derden, die 
beroepshalve betrokken zijn bij de opvoeding van een 
minderjarige, gehouden zijn de relevante informatie te 
verstrekken. Ook al is de gezaghebbende ouder daar tegen. 
 
 
Veroordeling medewerking aan raadsonderzoek in 
kort geding  
 
In deze zaak had de rechtbank in de bodemprocedure een 
raadsonderzoek gelast. Na enkele maanden ontving ik een 
brief van de raad voor kinderbescherming waaruit bleek dat er 
geen advies kon worden gegeven, omdat de moeder geen 
volledige medewerking aan het raadsonderzoek wilde 
verlenen. 
 
Met mij was de vader bereid een kort geding te starten. Daarin 
werd aan de rechter verzocht de moeder te veroordelen, op 
straffe van een dwangsom, haar onvoorwaardelijke 
medewerking te verlenen aan het raadsonderzoek. 
 
De moeder had onder andere aangegeven dat zij haar 
vertrouwen in de raad had verloren en dat zij daarom niet meer 
wilde meewerken. Inmiddels had een raadsmedewerker aan 
de moeder laten weten dat er een andere raadsonderzoeker 
op de zaak was gezet. 
 
De rechter oordeelde dat er voor de moeder geen enkel 
beletsel bestond om aan het onderzoek mee te werken, zodat 
de moeder werd veroordeeld haar medewerking te verlenen 
aan het raadsonderzoek. Om onduidelijke redenen wilde de 
rechter er geen dwangsommen aan verbinden. 
 
Het voordeel van deze uitspraak is tweeledig.  
 
In de eerste plaats is het een duidelijk signaal aan de rechter in 
de bodemprocedure over de negatieve wijze waarop de 
moeder zich opstelt.  
 

In de tweede plaats worden maanden vertraging bespaard. 
Normaal gesproken moet de zaak eerst in de bodemprocedure 
weer op zitting komen (dat duurt maanden), dan moet de 
rechtbank een beslissing nemen over de medewerking van de 
moeder, en tenslotte kan de raad voor kinderbescherming (pas 
na de beschikking) het onderzoek voortzetten. In dit geval kan 
het raadsonderzoek op korte termijn worden hervat. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


