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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. 60: 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  
 
Het jaar 2006 is bijna weer voorbij. Terugkijkend hierop kun je 
zeggen dat het onderwerp echtscheiding en omgang  in ieder 
geval op de politieke agenda heeft gestaan  iets wat in de 
afgelopen jaren niet veel gebeurd was. Daarnaast heeft de 
pers het afgelopen jaar regelmatig aandacht aan het 
onderwerp besteed mede ingegeven door enkele 
gebeurtenissen.  
Is er nu iets veranderd? Nee! Of moeten we zeggen: nog niet. 
Door erop te blijven wijzen dat het omgangsrecht in Nederland 
nog steeds slecht geregeld is, dat er nog steeds heel veel leed 
onder kinderen (en ouders) veroorzaakt wordt louter alleen 
maar omdat een niet meewerkende ouder een omgang 
frustreert, en dat dit om hele grote aantallen kinderen gaat, 
merk je wel dat er steeds meer mensen het probleem serieus 
beginnen te nemen.  
Dit is ook een van de redenen waarom de stichting  
organisaties uitnodigt op de landelijke dag. Door te praten met 
donateurs of lotgenoten  krijgt de problematiek een gezicht, 
iets wat altijd heel belangrijk is. Natuurlijk zijn er meerdere 
wegen om aandacht voor de omgangsproblematiek te vragen. 
In het verleden heeft de stichting meerdere malen 
demonstraties gehouden maar op een gegeven moment 
bleven er nog maar een handvol mensen over bij een 
demonstratie, heel jammer natuurlijk en tevens wek je de 
indruk  “ dat het allemaal wel meevalt”.  
Wat kunt u van de stichting verwachten voor 2007?  
Uiteraard kunt u weer met alle vragen bij ons terecht,  
telefonisch, e-mail of via internet radio. 
Verder blijven we in contact treden met politiek en diverse 
organisaties om de omgangsproblematiek te blijven aangeven. 
Opvallend detail bijvoorbeeld is .dat er bij instanties iedere keer 
wordt uitgegaan van het aantal echtscheidingen maar in de 
huidige tijd zijn er ook velen die nooit gehuwd zijn geweest of 
uberhaupt hebben samengewoond. Deze aantallen worden 
gemakshalve nog wel eens vergeten, ook door de politiek. 
Samengevat belooft het wederom een actief jaar voor de 
stichting te worden. Wij zullen ernaar blijven streven dat het 
omgangsrecht op een goede manier geregeld moet worden. 
 
 
 
 
Perry Stuart 

 
 

                 
 
 
 

Regio-middag Beilen 
 
Zaterdag 7 oktober 2006. 
 
Na lange files getrotseerd te hebben waren we toch nog 
gelukkig op tijd in Beilen. 
Het was al weer geruime tijd geleden dat er in het noorden een 
regio middag georganiseerd was maar dankzij een donateur 
was er een zaaltje besproken in buurthuis De Raat. 
Onder het genot van een heerlijk (Drents) kopje koffie werd 
gewacht op onze advocaat. Helaas bleek later dat deze met 
pech gestrand was. 
 
Ook in deze regio bleken veel vaders en moeders moeite te 
hebben met het verkrijgen van informatie van met name de 
scholen. Ondanks artikel 377c: “…wordt de niet met het gezag 
belaste ouder desgevraagd door derden die beroepshalve 
beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en 
omstandigheden die de persoon van het kind of diens 
verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte 
gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze zou 
verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is 
belast…..” weigeren scholen elk gesprek.  
Gewezen wordt op een met succes gevoerde procedure tegen 
een school die geen informatie wilde verstrekken. Ook dient 
een school bij verhuizing van uw kind (zonder uw medeweten) 
naar een andere school, u daarover te informeren. 
De uitspraken van de gevoerde procedure kunt u als donateur 
op onze site inzien. 
 
Door uw ex vals beschuldigd van geweld of misbruik van uw 
kind? Van de verhalen die op deze vraag naar voren kwamen 
bezorg je toch elke keer weer een enorme woede en vraag je 
je af in wat voor achterlijk land wij eigenlijk wonen. Gelijkheid 
en rechtvaardigheid, normen en waarden? Blijkbaar niet voor 
ouders die door hun exen vals beschuldigd worden. Een 
procedure wegens laster? Nauwelijks kans van slagen, aldus 
de aanwezigen. 
 
Iedere ouder heeft zo z’n eigen manier van het verwerken van 
het verdriet om zijn/haar kind. Een van de aanwezige vaders 
had een lied geschreven over het gemis van zijn kind, zich zelf 
begeleidend op gitaar zong hij het aangrijpende verhaal wat we 
allemaal zo goed herkennen. 
 
Een van de aanwezigen verzocht of men bereid was om met 
hem ‘harde’ acties te ondernemen, niemand was hier toe 
bereid. 
Hierna werd er nog onderling over de diverse onderwerpen en 
ervaringen met elkaar gepraat. 
 
Met het verzoek om in maart 2007 weer in het Noorden bij 
elkaar te komen, namen we afscheid van elkaar. 
 
Sjaak Pagie 
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www.dwazevaders.nl 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief geen droge statistieken, maar eentje. Over 
de bezoekers. Het wordt namelijk steeds drukker. 
Tot nu toe waren er 262352 bezoekers en 1,9 miljoen 
opgehaalde pagina’s. 
Ik schreef de vorige keer al, Hoezo druk. 
Dat waren de cijfertjes. Nu iets nieuws. 
 
Wie de laatste tijd op de site is geweest heeft het een en ander 
zien veranderen. Het uiterlijk was al bekend, maar nu is er een 
makkelijkere weg om een inlogcode aan te vragen en helemaal 
nieuw is de helpdesk. 
Helpdesk, ja een helpdesk. Ik hoop dat het gaat werken, want 
het is een hele uitkomst. 
Deze helpdesk is in het leven geroepen om het voor de 
vrijwilligers achter het toetsenbordje makkelijker te maken. Niet 
dat zij nu lui zijn, maar het was omslachtig om antwoord te 
geven. Nu blijft de vraag bij jou en geven wij rechtstreeks 
antwoord. Je krijgt bericht als er een antwoord is en je vraag 
blijft open. Het andere voordeel is dat je geen onnodige 
tijdvertragende mail meer hoeft te sturen, want als je iets niet 
begrijpt, of er moet meer uitleg gegeven worden, dan zet je het 
bij de vraag. Je hebt de mogelijkheid om via het toegewezen 
nummer altijd je vraag aan te vullen of aanvullingen te geven. 
Moderne mail om het maar te schrijven, tevens is het voor 
anderen makkelijker om antwoord te geven of antwoorden toe 
te voegen.  
 
Een ander nieuwtje is de verplaatsing van het forum. Het forum 
hadden wij extern, lees andere server, ondergebracht. Nu staat 
het op de juiste plek op onze eigen server en eigen vlag. Dit 
was nodig om de niet serieuze en clown uithangende personen 
te weren. Het is jammer, maar het is niet anders. Sommige 
menen dat alles geoorloofd is. Onze Webmaster heeft er af en 
toe zijn handen vol aan. 
 
Dit is eigenlijk maar een klein stukje, ik kan nog meer schrijven, 
maar dan ga je weer zo’n droge stat neerzetten en daar heb ik 
geen zin in. De cijfertjes hierboven spreken voor zich. Wij zijn 
nog lang niet klaar om opgeheven te worden. 
 
Oja, voor ik het vergeet, als je een inlogcode aanvraagt begin 
dan met sdwv en dan je relatienummer. Dan gaat het sneller, 
of beter lees de ? bij het invullen van het formulier. Doen, is de 
moeite waard en de radio? Vaste uitzendingen met 
vastgelegde data en tijden. 
 
Groetjes en tot Nieuwsbrief  61 
 
 
André 
 
 
 

Uit het dagboek 
van…. 

21 september 2006 was het zo ver, de stichting “vierde” 
haar 17 jarig bestaan. Nu is er nog steeds geen reden voor 
een feestje, maar zo mijmerend ging 17 jaar persoonlijke 
geschiedenis bij de stichting toch in vogelvlucht door mijn 
hoofd. 
 
Een dagboek op schrift hou ik dus niet bij, maar ik zou er 
inmiddels wel een boekwerk over kunnen schrijven.  
Onze start bij de stichting, als partner van een dwaze vader, 
onze strijd, het verlies, het omzetten van je verdriet naar een 
strijd voor anderen, het lief en vooral het leed. 
Deze drie regels beschrijven in sneltreinvaart onze persoonlijke 
geschiedenis van 17 jaar bij de stichting. 
 
En zo mijmerend denk ik dat wij een redelijke afspiegeling zijn 
van wat  vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere 
familieleden meemaken in hun dagelijks terugkerend verdriet. 
Verdriet wat niet altijd iedere dag zichtbaar is, maar wat wel 
degelijk leeft, en met alle gevolgen van dien. 
Iedere dag opnieuw wordt je geconfronteerd met het gemis van 
je kind, de vraag wat je in godsnaam verkeerd hebt gedaan dat 
je nu zo wordt gestraft, de vraag hoe het met je kind is en wat 
er van moet gaan worden. 
 
Je nieuwe partner die met lede ogen moet toekijken hoe het 
vaak stille verdriet iedere dag opnieuw in je ogen te zien is. Die 
partner die alleen maar met je besluiten mee kan en wil gaan 
om hopelijk in het resultaat met je mee te kunnen delen dat je 
gelukkiger wordt.  
Dit nu schrijvend vraag ik me eigenlijk maar 1 ding af: zijn de 
politici van een andere wereld waarin zij niet zien welke 
gevolgen er op de korte en lange termijn zijn voor kinderen en 
ouders die elkaar moeten missen? 
Als dat niet zo is en ook deze mensen zich aangesproken 
voelen in hun menselijkheid dan daag ik hen uit om op de korte 
en lange termijn hier iets aan te doen. 
Misschien dat een kort waar gebeurd verhaal hen erbij helpt….  
 
Zo’n 7 jaar geleden heb ik in de nieuwsbrief van de stichting 
het verhaal geschreven over Walt, een vader van een zoon.  
Hij had al enige tijd geen contact meer met zijn toen 14 jarige 
zoon. Op het moment dat Walt’s ex met vakantie was had de 
zoon zijn kans gegrepen om contact te zoeken met zijn vader.  
Walt vroeg zich af hoe hij hier nu mee om moest gaan en 
welke strategie hij nu het beste kon volgen. Na hem advies 
gegeven te hebben ben ik Walt uit het oog verloren, nooit 
wetende hoe de afloop van het verhaal geweest is. 
 
Door stom toeval kom ik 7 jaar na dato Walt weer tegen en heb 
hem voorzichtig gevraagd hoe het afgelopen was met zijn 
zoon. 
“Dat ik dat nog wist!!” , was zijn eerste verbaasde antwoord. En 
mijn vraag vond hij niet vervelend, integendeel, het deed hem 
goed dat er iemand was die er oprechte belangstelling voor 
had. 
Zijn nieuws bleek goed nieuws: een paar maanden geleden 
was Walt met een paar vrienden op stap in de kroeg.  
Er komt een boom van een kerel binnen die tegen hem opbotst 
en de knul bied zijn excuses aan. 
“Geeft niets joh”, zegt Walt en de heren kijken elkaar aan. Op 
dat moment zegt de jongen: “Pa, ben jij het?”  
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En inderdaad, pa en zoon zijn op dat moment herenigd. De 
afloop van de geschiedenis die ik niet had gevolgd bleek zo te 
zijn gegaan: de contacten met zijn vader waren 7 jaar geleden 
toch verloren gegaan mede door de vele verhuizingen die de 
jongen met zijn moeder maakte. Hij had nog wel gezocht naar 
zijn vader, maar dit bleek onmogelijk geworden.  
En de vader was op dezelfde manier bezig geweest, en kon 
niet in contact komen met zijn zoon omdat hij niet wist waar hij 
naartoe was. 
 
Nu, 7 jaar later, heeft de jongen een perfect contact met zijn 
vader en is Walt gelukkiger dan ooit. 
“Zelfs mijn huidige vrouw kan niet anders zeggen dan dat ze 
mij gelukkig ziet, ik ben weer de oude Walt van vroeger”, aldus 
Walt. 
“Jammer alleen dat we de verloren jaren niet in kunnen halen, 
maar ik ben wel blij dat het in ons geval goed gekomen is, dat 
er niet te veel is beschadigd om nu weer verder te gaan.” 
 
En ik? Ik was blij voor Walt, oprecht en eerlijk zoals het hoort te 
zijn. 
Mijn blijheid stond alleen in schril contrast met het verdriet wat 
ik dagelijks zie bij mijn eigen partner en bij zovele andere 
dwaze vaders, moeders, opa’s en oma’s. 
 
Daarom ook het verzoek aan de mensen in de politiek: laat uw 
menselijkheid spreken, laat uw politieke correctheid nu eens 
varen en doe iets met het omgangsonrecht wat nu al veel te 
lang in Nederland heerst. 
Het kleine land wat zo groot kan zijn in vooraan staan met 
ontwikkelingen, regels en beleid, blijft in mijn ogen falend 
achter wat het omgangsrecht betreft. 
En deze kreet baseer ik nu niet omdat ik zo veel verstand heb 
van politiek, maar simpel omdat ik mens ben met gevoelens, 
normen en waarden. 
En wil de politiek nu ook niet de verharding van de 
maatschappij tegen gaan? Wil de politiek niet praten over 
normen en waarden en de terugkeer ervan? 
Dan kan ik de politiek meegeven dat zij nu eens niet moeten 
kijken waarmee ze in de strijd voor de verkiezingen stemmen 
hadden kunnen winnen, maar dat zij kijken naar hun eigen 
normen en waarden en wat ze ermee willen bereiken naar 
anderen. 
 
Ik heb Walt gevraagd of ik zijn verhaal mocht gebruiken voor 
onze Nieuwsbrief.  
Volmondig zei hij ja met het volgende argument: “al kan ik 
maar 1 persoon een hart onder de riem steken met de 
positieve afloop van mijn verhaal, dan is het meegenomen.” 
 
Ik hoop dan ook dat er meerdere mensen zijn voor wie dit mag 
gelden, met de grote wens dat er ook zeker een paar politici bij 
zitten die later kunnen zeggen dat dit verhaal hun heeft 
aangegrepen om er op politiek vlak iets positiefs mee te doen. 

~~~~~~ 
En verder was er op de Landelijke Dag van de stichting nog 
meer goed nieuws te melden. Een zeer trouwe donateur, altijd 
aanwezig op onze Landelijke dag en/of bij regio-avonden, 
meldde ons dat hij 1 dag voor de Landelijke Dag na 8 jaar weer 
contact had gehad met zijn dochter!! 
Zijn dochter had zelf contact met hem gezocht. Ook al was het 
wat vreemd en onwennig, zo zei hij, het was het mooiste 
cadeau wat hij zich had kunnen wensen. 
Wij hopen dat er nog vele hoopvolle cadeaus voor een ieder 
mogen volgen!! 

Annemarie Willemsen. 
 

Verdrag rechten van 
kind 

Bron:  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Kinderrechten 
 
Hieronder volgen een aantal rechten van de in totaal 
45 beschreven rechten van het kind. Er is een 
selectie gemaakt van de rechten die naar het idee 
van de stichting Dwaze Vaders ernstig worden 
geschonden, en wij vragen ons dus af of Nederland 
niet op grote schaal de rechten van onze kinderen 
schaad?  
 
Hierbij alleen al denkend aan de duizenden kinderen van wie  
het recht op omgang met een van hun ouders is ontzegd. 
Al dan niet door een niet meewerkende (veelal) moeder, al dan 
niet door de overheid zelf. 
Vraag is dan ook wie nu eigenlijk het belang van het kind 
bepaald: de moeder? de overheid? de instanties of mag en 
moet ook de (veelal) vader opkomen voor de belangen van zijn 
kinderen? 
En waarom wordt de (veelal) vader doordat hij opkomt voor de 
rechten van zijn kind(eren) nog dagelijks gestraft als hij niets 
anders wil dan de rechten van zijn kind(eren) naleven? 

 
 
Het Verdrag inzake de rechten van het kind werd op 20 
november 1989 vastgesteld door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties. De preambule van het verdrag 
herinnert aan de grondbeginselen van de Verenigde Naties en 
andere verdragen en verklaringen over de rechten van de 
mens. Verder wordt ook de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens aangehaald: 'Kinderen hebben wegens 
hun kwetsbaarheid recht op bijzondere zorg en bijstand.' De 
preambule legt grote nadruk op de verantwoordelijkheid van 
het gezin voor de zorg en bescherming van kinderen. Ook 
wordt gewezen op de noodzaak van wettelijke en andere 
bescherming van het kind vóór zijn of haar geboorte.  
De culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind 
opgroeit dienen te worden gerespecteerd en de rol van 
internationale samenwerking voor het realiseren van de 
rechten van het kind mag niet worden onderschat.  
 
Een uitgebreide samenvatting van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind:  
 
Artikel 1 Onder kind wordt verstaan iedere burger onder 18 
jaar, tenzij de meerderjarigheidsleeftijd door nationale 
wetgeving lager is gesteld.  
 
Artikel 2 Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder 
uitzondering; de staat heeft de plicht om kinderen te 
beschermen tegen iedere vorm van discriminatie. De staat 
mag geen enkel recht schenden en moet actief zijn in het 
bevorderen van de rechten van kinderen.  
 
Artikel 3 Alle maatregelen over kinderen moeten genomen 
worden in het belang van het kind. De staat moet voorzien in 
passende zorg, wanneer ouders of anderen die 
verantwoordelijk zijn, tekortschieten.  
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Artikel 4 De staat moet alles doen om de rechten van kinderen 
te verwezenlijken.  
 
Artikel 5 De staat is verplicht de rechten en 
verantwoordelijkheden van ouders en de familie in ruime zin te 
respecteren bij de uitoefening door het kind van de rechten uit 
het Verdrag.  
 
Artikel 8 De staat eerbiedigt de identiteit van het kind, zoals 
die onder meer tot uiting komt in nationaliteit, naam en 
familieband.  
 
Artikel 9 Het kind heeft het recht om bij de ouders te leven 
en op omgang met beide ouders in geval van 
echtscheiding, tenzij dit strijdig is met het belang van het 
kind.  
Artikel 11 De staat neemt maatregelen om te voorkomen of 
ongedaan te maken dat kinderen naar het buitenland 
worden ontvoerd of daar achtergehouden worden door 
een ouder of derde.  
 
Artikel 12 De staat verzekert het recht van een kind om zijn of 
haar visie te geven in alle zaken die het kind aangaan.  
 
Artikel 13 Het kind heeft vrijheid van meningsuiting en vrijheid 
om informatie te verzamelen en te verspreiden.  
 
Artikel 16 Privacy, familie, huis en post van kinderen worden 
beschermd tegen inmenging van buitenaf.  
 
Artikel 18 Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kinderen. Het belang van het kind is hun eerste 
zorg. De staat ondersteunt de ouders hierbij. Voor kinderen 
van werkende ouders zorgt de staat voor kinderopvang.  
 
Artikel 19 Kinderen moeten beschermd worden tegen alle 
vormen van kindermishandeling, lichamelijk, psychisch, 
seksueel, binnen en buiten familieverband. De staat zorgt 
voor preventie en behandeling.  
 
Artikel 25 Kinderen kunnen met het oog op hun verzorging, 
bescherming of behandeling uit huis worden geplaatst; de 
noodzaak daarvan wordt periodiek gecontroleerd.  
 
Artikel 27 Kinderen hebben recht op een passende 
levensstandaard. Ouders moeten daarvoor binnen hun 
mogelijkheden zorgen en de staat ondersteunt hen daarbij.  
 
Artikel 36 Kinderen worden beschermd tegen alle vormen van 
uitbuiting die schadelijk zijn voor hun welzijn.  
 
Artikel 37 Een kind wordt niet onderworpen aan marteling en 
wrede straffen. … etcetera 
 
Artikel 39 Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, 
uitbuiting en gewapende conflicten hebben recht op bijzondere 
zorg.  
 
Artikel 41 In geval andere verdragen van toepassing zijn, geldt 
de voor het kind gunstigste bepaling.  
 
Artikel 42 De staat zorgt ervoor dat de inhoud van dit verdrag 
bekend wordt gemaakt aan zowel kinderen als volwassenen.  
 
Artikel 43 Er wordt een Commissie voor de Rechten van het 
Kind ingesteld, bestaande uit tien deskundigen.  
 

Artikel 44 De staten die partij zijn bij dit Verdrag zenden na 
twee jaar en daarna iedere vijf jaar een rapport over de 
toepassing van dit verdrag aan de Commissie voor de Rechten 
van het Kind. De commissie stuurt om de twee jaar een rapport 
aan de Algemene Vergadering van de VN.  
 
Artikel 45 VN-organisaties zoals de ILO, WHO, UNESCO en 
ook UNICEF kunnen de vergaderingen van de Commissie voor 
de Rechten van het Kind bijwonen. Deze organisaties kunnen 
de Commissie van informatie voorzien.    
 
Het complete verdrag op Internet: 
boes.org/un/dutun-b.html  
 
 

Met dank aan Defense for Children International  
 

 
 
Tot zover meerdere rechten van het kind samengevat. 
Dat de stichting de kritische kanttekeningen en vragen over de 
schending van deze rechten van het kind achterwege heeft 
gelaten, mag voor zichzelf spreken. 
Bij ieder beschreven artikel hoeven wij alleen de vraag maar te 
stellen of er in Nederland bij deze rechten ook gedacht wordt 
aan de kinderen van gescheiden ouders die geen omgang 
meer hebben met hun vader of moeder. 
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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 

Recht toe Recht aan 
 
Aangifte doen en het opnemen daarvan 
 
 
Stel, u wilt aangifte doen van een valse aangifte (artikel 188 
SR) of van onttrekking aan het gezamenlijk gezag (artikel 279 
SR) omdat de omgangsregeling niet wordt nagekomen. U gaat 
naar het politiebureau, u legt de situatie uit en u wilt dat de 
agent de aangifte opneemt. Vervolgens blijkt de agent in 
kwestie de aangifte niet te willen opnemen en verwijst hij u 
door naar een advocaat. 
 
Mag de agent weigeren uw aangifte op te nemen? 
 
De theorie 
Politieambtenaren zijn wettelijk verplicht om aangiften van 
strafbare feiten op te nemen. Zelfs als de politie twijfelt aan de 
aangifte of twijfelt aan de strafbaarheid van het feit, zijn ze 
verplicht de aangifte op te nemen.  
 
Wettelijk staat dit geregeld in artikel 161 en verder van het 
Wetboek van Strafvordering (SV). 
 
Artikel 161 SV:  Ieder die kennis draagt van een 

begaan strafbaar feit is bevoegd 
daarvan aangifte of klachte te doen. 

 
De bevoegde ambtenaar is op grond van artikel 163 lid 5 
verplicht de aangifte in ontvangst te nemen. Hij is niet alleen 
verplicht tot het ontvangen van de aangifte, hij dient deze 
voorts onverwijld te doen toekomen aan de officier van justitie.  
 
Artikel 163 lid 5 SV Tot het ontvangen van de aangiften 

(...) zijn de (opsporings)ambtenaren 
verplicht. 

 
De officier van justitie beslist uiteindelijk wat men met de 
aangifte doet. Tegen zijn oordeel staat beroep open bij de 
rechter op grond van een artikel 12 procedure (art 12 Wetboek 
van Strafvordering).  
 
 
De praktijk 
In praktijk blijkt het regelmatig anders te gaan. U wilt wel 
aangifte doen, maar de agent neemt de aangifte niet op. 
Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat het geen strafbaar feit is, of dat 
er onvoldoende bewijzen zijn. Daarmee gaat de agent op de 
stoel van de officier van justitie zitten: niet de agent, maar de 
officier neemt uiteindelijk de beslissing over het wel of niet 
vervolgen. 
 
De ombudsman zegt er het volgende over. ‘Ook ik krijg 
klachten van mensen die hun aangifte bij de politie niet kwijt 
kunnen. Dat vind ik vreemd, want naar mijn idee is het simpel: 
de wet verplicht de politie om aangiftes op te nemen. Zelfs als 
een agent twijfelt of er wel sprake is van een strafbaar feit, mag 
hij de aangifte niet weigeren. Alleen bij hoge uitzondering is dit 
mogelijk. Verder is de politie verplicht om de aangifte op te 
nemen op het moment dat die gedaan wordt. Als dat op dat 
moment niet mogelijk is, dan moet het zo snel mogelijk wél 
gebeuren. Duidelijke regels lijkt mij.’ 
 

Wat nu te doen als u problemen heeft met het doen van 
aangifte? De eerste stap is om rustig en beleefd te blijven en 
duidelijk tegen de agent te zeggen dat u toch aangifte wilt 
doen. Dreig eventueel met een klacht en vraag naar de naam 
van de agent. Als dat niet tot resultaat leidt, kunt u een klacht 
indienen bij de politie zelf.  Komt u er met de politie niet uit, dan 
kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman 
(www.nationaleombudsman.nl of 0800-335555). 
 
Omdat de behandeling van een klacht enige tijd zal kosten, 
raad ik u aan in ieder geval een mutatie bij de politie te laten 
opmaken waarin u melding maakt van het strafbare feit en 
waarin u aangeeft dat uw aangifte niet wordt opgenomen. 
 
Vraag altijd een kopie mee van uw aangifte of uw mutatie! 
 
 
Conclusie 
De theorie is de praktijk niet bij het doen van aangiften. Uit de 
wet blijkt duidelijk dat de aangifte van een strafbaar feit moet 
worden opgenomen. Wellicht kan het helpen om de 
dienstdoende agent te wijzen op de artikelen 161 en 163 lid 5 
van het Wetboek van Strafvordering. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag   
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Kamer wil 
gekoppelde dossiers 
jeugdzorg en 
huisartsen 
 
DEN HAAG - Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA vindt 
dat de elektronische cliëntendossiers van de jeugdzorg en de 
huisartsen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Nu lijkt het 
erop dat er op het ministerie van Volksgezondheid twee los 
van elkaar staande systemen worden ontwikkeld.  
 
Ook commissaris jeugd- en jongerenbeleid Steven van Eijck 
pleit voor de elektronische informatie-uitwisseling tussen 
jeugdhulpverleners en artsen. Huisartsen zien kinderen met 
problemen ook. Uit onderzoeken van de Inspectie Jeugdzorg is 
diverse malen gebleken dat juist uitwisseling van informatie 
over kinderen met problemen cruciaal is.  
 
Staatssecretaris Clémence Ross (Volksgezondheid) wil dat 
hulpverleners vanaf 2008 alle kinderen die langskomen 
opnemen in een elektronisch kind dossier (EKD). Minister 
Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) werkt aan een 
elektronisch patiëntendossier (EPD) en een waarneemdossier 
waar huisartsen en andere medici mee moeten werken.  
 
PvdA-Kamerlid Anja Timmer heeft de indruk dat de 
ontwikkeling van die nieuwe computersystemen langs elkaar 
lopen door verkokering op het ministerie. Daarom wil ze dat er 
zo snel mogelijk bedacht wordt hoe de twee systemen aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden. Het is tijd om knopen door te 
hakken, na al dat overleggen.  
Ook het CDA wil dat het nu gebeurt. Er is al veel geld in 
gestoken en repareren achteraf kost altijd meer geld, stelde 
Pieter Omtzigt van het CDA. Hij wil in elk geval van 
Hoogervorst horen dat straks niet twee keer, in twee 
verschillende systemen medische gegevens over kinderen 
moeten worden ingevoerd en bijgehouden. 
 
© 1996-2004 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., 
Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. 
 
 

Kinderen na 
scheiding vaker ziek 
 
door een onzer verslaggevers 
AMSTERDAM - Kinderen van gescheiden ouders zijn vaker 
ziek en viezer dan leeftijdsgenootjes van wie de ouders 
nog bij elkaar zijn.  
 
Vooral kinderen van ouders die ook na de scheiding met elkaar 
op voet van oorlog leven zijn de dupe. Dat blijkt uit een studie 
van Belgische wetenschappers van de Brusselse ULB 
universiteit onder 120 huisartsen. Vorig jaar werden in 

Nederland 31.905 relaties officieel beëindigd, waarvan 18.312 
stellen kinderen hadden. In totaal werden daardoor 33.890 

kinderen gedupeerd. Niet alleen is scheiden een emotionele 
ramp voor kinderen, ook lichamelijk kunnen ze erg lijden onder 
het uit elkaar gaan van hun ouders. Zo is een op de vijf 
kinderen vaker ziek of heeft andere problemen. Volgens de 
ondervraagde huisartsen komen ziektes zoals griep, 
verkoudheid, astma en eczeem vaker bij hen voor. Ook nemen 
ouders die uit elkaar zijn het minder nauw met de hygiëne van 
hun kinderen. Ze gaan ervan uit dat de ander daar wel voor 
zorgt. 

Hard oordeel 
ombudsman over 
aanhouding vader  
DEN HAAG - De politie in Valkenswaard heeft begin vorig jaar 
ten onrechte een man uit Boxmeer aangehouden en daarna 
bovendien zijn rechten op drie punten geschonden. De 
Nationale ombudsman heeft dat dinsdag geoordeeld. 
 
De destijds 52-jarige man deelde op 10 januari 2005 
pamfletten uit bij de school van zijn zoontje in Valkenswaard. 
De gescheiden vader protesteerde zo tegen de 
omgangsregeling met zijn kind. Agenten arresteerden hem 
omdat zij er onterecht vanuit gingen dat de man een 
straatverbod had. 
 
De politie weigerde vervolgens het transcript van het verhoor 
aan zijn wensen aan te passen en de politie ging niet in op de 
vraag om zijn astmamedicijn. Verder suggereerde de politie in 
het persbericht dat over de arrestatie werd verspreid dat de 
man zijn zoontje al vaker had lastig gevallen. 
De ombudsman oordeelde dat de persvoorlichter 
terughoudender en objectiever had moeten formuleren. 
 
De politie Brabant Zuid-Oost zegt de kritiek ter harte te zullen 
nemen. De betrokkenen zullen worden aangesproken om 
herhaling te voorkomen, zei een woordvoerder desgevraagd. 
Disciplinaire maatregelen sluit hij uit. 
 
De Klacht 
 
Verzoeker, die op 10 januari 2005 is aangehouden, klaagt 
erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant 
Zuid-Oost hebben geweigerd het proces-verbaal van zijn 
verhoor overeenkomstig zijn verzoek aan te passen en 
vervolgens opnieuw ter ondertekening aan hem voor te leggen.   
 
Voorts klaagt verzoeker erover dat ambtenaren van het 
regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost hem tijdens zijn 
insluiting op het politiebureau op 10 januari 2005 geen deken en 
geen medicijnen hebben verstrekt, ondanks zijn uitdrukkelijke 
verzoek daartoe.  
 
Verzoeker klaagt er verder over dat ambtenaren van het 
regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost in januari 2005 een 
onjuist persbericht over hem aan de media hebben verstrekt  
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gegevens over hem aan de pers hebben verstrekt, dat de 
berichtgeving naar hem was te herleiden.   
 
Tot slot klaagt verzoeker erover dat politieambtenaren van het 
regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost hebben geweigerd zijn 
aangifte ter zake smaad en/of laster (vanwege de inhoud van 
voormeld krantenartikel) op te nemen. 
 
Wilt u het gehele oordeel van de ombudsman over deze klacht 
lezen surf dan naar de site van de stichting en log in op het 
donateurs gedeelte.  
Heeft u geen internet dan kunt u schriftelijk om het verslag 
vragen, dan sturen wij u dit toe. 
 

Kijkgeld?  
Een doorn in het oog! 
 
In de eerste paar jaren van mijn praktijk als advocaat stelden 
cliënten het op prijs als aan het begin van het eerste gesprek 
het verloop van de procedure uitgelegd werd: hoe lang het zou 
gaan duren en vooral wat de wet en de jurisprudentie zeggen 
over het probleem waarvoor zij kwamen. Je kennis op dat 
gebied stelde de cliënt gerust. Gaandeweg heb ik gemerkt dat 
cliënten steeds meer waarde hechten naar de wijze waarop je 
tijdens de procedure en in de rechtszaal optreedt dan wanneer 
je een lezing probeert te geven over wetgeving en 
jurisprudentie. Deze materie hebben zij al voldoende eigen 
gemaakt voordat zij zich hebben gewend tot de advocaat. Nee, 
informatie over een onderwerp hoeft een advocaat in de 
meeste gevallen niet meer te verstrekken aan cliënten, die 
hebben zij al van internet. Toch is er naar mijn mening 
bepaalde informatie die niet uit de wet en de jurisprudentie te 
halen is, ook niet op internet beschikbaar. En juist daarvoor 
heb je de kennis en ervaring van een advocaat nodig. In het 
hiernavolgende zal ik daarom niet ingaan op wat de wet en de 
jurisprudentie ons zegt maar naar aanleiding van een 
voorbeeld één en ander proberen duidelijk te maken hoe het in 
de praktijk gaat of kan gaan. 
 
In dit artikel zal ik ingaan op de verhouding van de 
kinderalimentatie en de omgangsregeling. De (hoogte) van de 
bijdrage van de niet-verzorgende ouder (gemakshalve ga ik uit 
van een vader) in de verzorging en opvoeding van de kinderen 
en de gevolgen hiervan ten opzichte van de omgangsregeling. 
In de praktijk wordt de kinderalimentatie gezien als een “plicht” 
van de vader en de omgangsregeling als een “recht” die hij 
heeft om zijn eigen kinderen te mogen zien. Welnu, ik zeg u 
dat de omgangsregeling voor een vader een vele malen 
grotere plicht is om een goed contact met zijn kinderen te 
blijven onderhouden dan het bijdragen van een financieel 
bedrag. De omgangsregeling is een fundamenteel recht van 
kinderen om ook na een scheiding ongestoord en moreel vrij 
goed contact met beide ouders te blijven onderhouden. En het 
is het recht en de plicht van beide ouders om zowel materieel 
(i.c. alimentatie) als immaterieel (i.c. omgangsregeling) bij te 
dragen in de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de 
kinderen tot een evenwichtige groei naar volwassenheid. 
 
Het meest ideale beeld van een kind is dat hij in het gezin van 
zijn biologische ouders opgroeit en zich ontwikkeld tot een 
volwassen persoon. Dit beeld wordt echter verstoord in geval 
van een echtscheiding tussen zijn ouders. Reeds hier gaat de 
wereld van een kind ten onder en verdwijnen zijn 

toekomstdromen als sneeuw voor de zon. Ouders zijn echter 
heel goed in staat om de pijn en verdriet die hun kind 
ondervindt ten gevolge van de echtscheiding te minimaliseren. 
Dit kan als de situatie zoals het thuis voor de echtscheiding 
was zoveel mogelijk wordt voortgezet. De volgende zaak is 
een goed voorbeeld hoe het moet en ook helaas hoe het niet 
moet. 
 
Een man belt mij voor een eerste afspraak: het gaat om een 
echtscheiding. Tijdens het eerste gesprek komt de man samen 
een vrouw: de echtgenote. Ik heb het echtpaar tegenover mij 
dat gaat scheiden. En zij overhandigen mij een aantal A4-tjes 
waarop zij gedetailleerd hebben vermeld hoe de echtscheiding 
en de daarmee gepaard gaande onderwerpen zouden worden 
geregeld. Ik zou optreden als de advocaat van de man, de 
vrouw had al een eigen advocaat. De man was ook met haar 
meegegaan naar haar advocaat. Zij hadden geen geheimen 
voor elkaar en wilden open en eerlijk alles regelen. De man 
had een eigen onderneming en de vrouw was in loondienst 
met een goed inkomen. De man had de echtelijke woning 
verlaten en woonde nu twee huizen verder. Dus een co-
ouderschap volgens de ouders was het beste voor hun 
kinderen. Ik kon mij absoluut daarin vinden en zo heb ik samen 
met mijn collega advocaat de echtscheiding geregeld. Enkele 
jaren na de echtscheiding belt de man mij nogmaals op voor 
een nieuwe afspraak. Deze keer komt hij alleen. De moeder is 
ontslagen en zij eist van de vader een veel hogere 
kinderalimentatie. De vader heeft alle begrip voor de situatie 
van de moeder en is ook bereid tijdelijk een hogere alimentatie 
te betalen, maar het bedrag dat de moeder vraagt kan hij met 
de beste wil van de wereld niet ophoesten zonder zelf in grote 
financiële problemen te komen. Een verzoek bij de rechtbank 
tot verhoging van de kinderalimentatie zou weinig nut hebben 
nu de vader voor de helft voor de kinderen zorgt, was de 
moeder verteld. Wij kunnen slechts gissen door wie. Als de 
kinderen minder naar de vader gaan kan hij meer tijd in zijn 
onderneming stoppen en dus meer verdienen. Het resultaat is 
dat hij meer kan betalen. Hierop heeft de moeder ervoor 
gezorgd dat steeds vaker tussen haar en de vader ruzie 
ontstond over de meest onnozele dingen, zoals zand in de 
schoentjes als de kinderen in het zandbak hadden gespeeld. 
Het gevolg was dat de kinderen op gegeven moment niet op 
de afgesproken vrijdagmiddag na schooltijd naar hun vader 
kwamen, maar pas de maandag daarop. De kinderen brachten 
dus twee dagen minder dan gewoonlijk bij hun vader door. Na 
enige tijd heeft de moeder regelmatig ervoor gezorgd dat de 
kinderen steeds minder bij hun vader kwamen tot het moment 
was bereikt dat de kinderen nog maar eenmaal in de veertien 
dagen een weekeinde bij hun vader kwamen van vrijdagavond 
19.00 uur tot zondagavond 17.00 uur. De vader heeft 
weliswaar alles mogelijke in het werk gesteld om de oude 
regeling van de co-ouderschap terug te krijgen, maar moeder 
wilde hier niets van afweten. Korte tijd daarna werd een 
verzoekschrift bij de vader bezorgd waarin de moeder om een 
hogere kinderalimentatie vroeg en daarnaast ook om 
partneralimentatie. 
Door de ingrijpende inperking van de omgang tussen hem en 
zijn kinderen zag de vader hoezeer zijn kinderen hieronder 
leden. Door deze problemen kon de vader zijn gedachten niet 
bij zijn werk houden en ook met zijn bedrijf ging het steeds 
slechter. De rechtbank heeft de draagkrachtberekening van 
zijn advocaat buiten beschouwing gelaten en zelf een 
berekening gemaakt waarbij werd uitgegaan van de inkomsten 
die de man genereerde ten tijde van de echtscheiding. De 
man, zo stelde de rechtbank was immers voorheen eveneens 
in staat om voldoende inkomen te genereren uit zijn bedrijf. 
Van hem werd verwacht dat hij met de nodige inspanning ook  
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nu geacht wordt tenminste hetzelfde inkomen te genereren. De 
advocaat van de moeder pleitte voor een langere werkweek 
van de vader nu de kinderen veel minder bij hem verblijven. 
Tijd zat om te werken. Door een daling van inkomsten en een 
aanzienlijke stijging van de alimentatiebijdrage moest de man 
meer betalen dan zijn totale inkomen was en raakte steeds 
hoger in de schulden. Er ontstond een achterstand in de 
betalingen van de alimentatie en moeder liet beslag leggen op 
het vermogen van de vader. Daarnaast kwamen de kinderen 
helemaal niet meer naar de vader want als hij zoweinig om zijn 
kinderen geeft en niet eens bereid is om voor hun welzijn te 
betalen dan zal hij ook geen waarde hechten om ze te zien. 
Sterker nog, aldus de moeder, het gaat de vader niet om de 
kinderen maar slechts om de moeder dwars te zitten. 
 
 
*) Ik spreek in mijn artikel vaak in de “ik-vorm”, doch het 
voorbeeld hoeft niet uit mijn praktijk te komen. Het voorbeeld 
kan evengoed uit de praktijk van een collega advocaat zijn. 
 
Mr. R. Kaya, advocaat te Hengelo 
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-  ondertoezichtstellingen      Bezoekadres:     
-  recht op informatie      Lansinkesweg 4 
-  uithuisplaatsingen      Telefoon: 074 – 2555661 
-  voogdij       Fax: 074 – 2555662    
-  echtscheidingen      E-mail: 
-  kinderalimentatie      rk@kaya-advocatenkantoor.nl 
-  partneralimentatie      www.kaya-advocatenkantoor.nl
-  boedelverdelingen       

 
Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 

 

 

 

 

 

Indexering 
alimentatie 2007  
De alimentatiebedragen veranderen jaarlijks. De minister van 
Justitie bepaalt met welk percentage alimentatiebedragen 
aangepast moeten worden. Met ingang van 1 januari 2007 
gaan de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,8% 
omhoog. Dit percentage is afhankelijk van de loonindex. Het 
loonindexcijfer wordt vastgesteld door het CBS op basis van de 
salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. 

Indexeringspercentages laatste 5 jaar:  

alimentatie 

2003  3,9%  

2004  2,5%  

2005  1,1%  

2006  0,9%  

2007  1,8%  

 

Oproep aan donateurs 
 
Enquête   
Wij hebben u regelmatig verzocht om de enquête van de 
stichting in te vullen.  
Deze uitslagen zijn heel belangrijk. 14 dec j.l. hebben we de 
resultaten op een door de Raad voor de Kinderbescherming 
georganiseerd symposium in Roermond laten zien. Hiermee 
hebben we kunnen aantonen 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 
 

Dit is de laatste        in 2006. 

Het Bestuur wenst u een goede                   
jaarwisseling en een gezond en 
gelukkig  

          2007. 



 

 
 
 

       St. Dwaze Vaders 
       Postbus 1086 
       2410 CB  Bodegraven 


