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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. 61: 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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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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Van de Bestuurstafel  
 
Het nieuwe kabinet is inmiddels alweer enkele weken bezig en 
voor het eerst hebben we nu te maken met een minister van 
Jeugd en gezin, Andre Rouvoet van de Christenunie. We 
hopen natuurlijk dat hij zich hard gaat maken tegen de 
misstanden bij echtscheidingen waarbij kinderen betrokken 
zijn. Als stichting hebben hem in ieder geval reeds 
geinformeerd dat er nog heel wat verbeterd kan worden en dat 
heel wat ellende voorkomen kan worden door het 
omgangsrecht in het strafrecht  te plaatsen waardoor mee 
(preventieve) sancties mogelijk zijn. Oorzaak nummer 1 van 
omgangsproblematiek blijft  het conflict tussen de ouders wat 
meestal door een van de 2 onderhouden wordt en daar moet 
iets aan gedaan worden.  Bij een echtscheiding zijn daarom al 
die kostenopdrijfende onderzoeken van Raad voor de 
Kinderbescherming en Jeugdzorg meestal niet nodig. 
Bovendien laten de werkmethoden van Raad en Jeugdzorg 
vaak te wensen over, zoals u regelmatig in de krant kan lezen. 
Maar velen van u weten dit ook al uit eigen ervaring. 
 
Wat is er gaande in de politiek op dit moment? 
Na het falen van het wetsvoorstel van Luchtenveld vorig jaar 
zomer is het wetsvoorstel van oud minister Donner weer uit de 
kast getrokken. (30145) Deze staat ten tijde van schrijven, 
weer op de agenda van de Tweede Kamer, nl eind maart.  
Voor sommigen zal het de eerste keer zijn dat ze met deze wet 
te maken hebben. De algemene mening is wel dat er iets 
verandert moet worden in het omgangsrecht, maar wat exact 
en hoe, daar zijn de partijen het nog niet helemaal over eens. 
In ieder geval zal het ouderschapsplan de basis van de 
verandering zijn. 
De stichting is tegen het nieuwe wetsvoorstel van Donner. 
Het ouderschapsplan is een goed idee  maar er is geen enkele 
sanctie voor diegeen die het echtscheidingsproces frustreert. 
(hetzelfde als nu zoals u weet) 
Kortom er wordt een wetsvoorstel gedaan waarin men al van te 
voren kan inschatten dat deze niet zal gaat werken. Wat heb je 
aan verplichte of vrijblijvende bemiddeling als een andere partij 
gewoon de afspraken zonder sanctie kan stopzetten? En dan 
spreken we maar niet over het kostenaspect wat al die 
pogingen tot bemiddeling met zich meebrengen, want deze zijn 
gigantisch. 
 
Kunnen we invloed hebben op het voorkomen van het nieuwe 
wetsvoorstel? 
Door de verantwoordelijke politici te blijven aanschrijven en 
aanspreken hopen we  natuurlijk dat  men inziet dat het 
wetsvoorstel zoals het er nu ligt absoluut niet voldoende is. 
Maar dat aanschrijven kan u natuurlijk ook doen.  Als velen van 
u zouden schrijven ben ik ervan overtuigd dat het wetsvoorstel  
zeker niet door zal gaan of in ieder geval wordt aangepast op 
essentiele punten. 
 
 
Perry Stuart 

 

                   
 

Advocatenconsulten 
 
De stichting biedt haar (betalende) donateurs al jaren de 
gelegenheid om eenmalig gratis van het advocatenconsult 
gebruik te maken. 
 
Jammer genoeg is er de laatste tijd een terugloop te zien in 
deelnemers die van deze gelegenheid gebruik willen maken. 
Wij vragen ons terdege af hoe dat kan, immers het 
scheidingspercentage waar kinderen bij betrokken zijn is er 
niet minder om geworden. 
Juist terwijl wij denken dat de behoefte aan juridisch advies 
groter zou worden, en juist nu het aantal advocaten wat zich 
specialiseert in het familierecht minder wordt, zou de stichting 
een toename verwachten van donateurs die van het consult 
gebruik willen maken. 
 
Sinds 2 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) een 
consultavond. 
 
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 gespeciali-seerd 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. 
 
Als u denkt dat het advocatenconsult voor u iets te bieden 
heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een 
medewerker van de telefoondienst of u aan te melden via de 
site. De telefoonmedewerkers kunnen u de gang van zaken 
uitleggen, en op de site staat beschreven wat de opzet van een 
consultavond is. 
 
De stichting heeft inmiddels ondervonden dat het ver vooruit 
plannen van data voor consulten niet veel zin heeft. Vaak 
omdat mensen in een acute situatie, of doordat zij zoekende 
zijn, uiteindelijk bij de stichting terecht komen. 
Mocht er dus nog geen datum gepland staan, dan is het in 
ieder geval zinvol om u toch aan te melden.  
Op het moment dat de data wel bekend zijn wordt er in ieder 
geval door de coördinator contact met u opgenomen over deze 
data en wordt gevraagd of u dan alsnog van de gelegenheid 
gebruik wil maken.  
Vergeet u s.v.p. alleen niet om duidelijk aan te geven voor 
welke plaats (Den Haag of Hengelo) u in aanmerking wilt 
komen. 
Met een paar simpele muisklikken via de site 
www.dwazevaders.nl is aanmelden mogelijk.  
De mogelijkheid om u aan te melden via een van de 
medewerkers van de telefoondienst is ook nog steeds van 
kracht. 
 
Wellicht tot ziens op een consultavond waar medewerkers van 
de stichting aanwezig zijn met raad, daad en koffie. 
 
Annemarie Willemsen,  
Consultcoördinator Stichting Dwaze Vaders. 
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Regioavond Bodegraven 
 
Op 22 februari jl. was er een regioavond in het Evertshuis 
in Bodegraven georganiseerd. 
 
Doel van een regioavond is onder andere het kennismaken 
met de stichting voor nieuwe donateurs of belangstellen-den. 
Naast algemene informatie die wordt gegeven door middel van 
een Power-Point presentatie met mondelinge toelichting, is er 
voor iedereen gelegenheid tot het stellen van vragen en vooral 
ook het uitwisselen van ervaringen en tips met elkaar, ofwel 
het belangrijke lotgenoten contact. 
 
Bovenstaande was niet alleen van toepassing op de avond in 
Bodegraven, maar is zeker de opzet die geldt voor alle 
regioavonden die de stichting organiseert. 
Daar waar mogelijk, we werken immers op vrijwillige basis, 
tracht de stichting met enige regelmaat deze avonden op 
diverse locaties in het land te bewerkstelligen. 
De opkomst op deze avonden kan zeer wisselend zijn en 
evenzoveel verschillende oorzaken hebben. 
Zo zijn we een ervaring rijker: het lijkt dus niet zinvol een 
regioavond te organiseren als er voetbal op televisie is, want 
dan is de opkomst minimaal te noemen. Valt hieruit op te 
maken dat toch het merendeel van de mensen die met 
omgangsonrecht te maken heeft uit vaders bestaat? 
 
Zo zijn we al met al behoorlijk afhankelijk geworden van allerlei 
factoren die de opkomst op een avond/middag kunnen 
beïnvloeden. Dit heeft echter niet tot gevolg dat we “dan maar” 
stoppen met de regioavonden. Verre van dat, eenvoudig omdat 
we van mening zijn en blijven dat niet geschoten in ieder geval 
mis is. Daar waar lotgenoten-contact met- en voor elkaar 
georganiseerd kan worden blijft dit dus zo. Kortom: als u ook 
maar enigszins de gelegenheid heeft om naar een regioavond 
te komen dan bent u van harte welkom!! 
 
Kort nog even terug naar de regioavond in Bodegraven dan. 
Op deze avond kwam er een belangstellende die meer wilde 
weten over de stichting en de zaak waarmee hij bezig was voor 
zijn kinderen. 
Deze meneer leek zijn zaken goed op orde te hebben en de 
juiste weg te bewandelen die voor hem mogelijk was. 
Op deze avond bleek ook dat de stichting niet alleen tot hulp 
kon zijn aan de belangstellende, maar ook het omgekeerde 
was het geval. We werden op de hoogte gehouden van de 
ervaringen die deze man had in het voeren van zijn procedures 
en de daarbij behaalde successen. 
 
Al met al, al was het voor 1 persoon, kon de avond toch 
succesvol worden genoemd. 
Als bestuur kunnen wij alleen maar hopen dat u gebruik maakt 
van de regioavonden die we organiseren en dat zij belangrijker 
zijn dan misschien een avond voetbal op televisie of andere 
activiteiten. 
Is het immers niet zo dat onze kinderen voorop staan?? 
 
Namens het bestuur, Annemarie Willemsen. 
 

                               

 
 

Volgende regioavonden / middag stichting Dwaze Vaders 
Datum Locatie/plaats aanvang 
14 apri Centrum Kunst en Cultuur 

Zuiudhage 2, Assen 
14.00 uur 

10 mei Evertshuis,  
Spoortstr. 15 Bodegraven  

19.30 uur 

29 sep Assen, zie hierboven 14.00 uur 
 

Radio 
 
We luisteren allemaal wel eens naar de radio. Naar en van het 
werk in de auto, tijdens het werk, alleen maar zo als men in de 
stoel zit te lezen of als achtergrondmuziek, thuis bij het luieren. 
Soms komt het voor dat er een programma is dat boeiend 
genoeg is om te blijven luisteren. 
De stichting heeft al enige tijd een radiouitzending via internet. 
Het is nog niet zoals het zijn moet, maar hier wordt aan 
gewerkt. Soms is het moeilijk om een programma te maken en 
te kunnen continueren. Dit heeft vaak gevolgen voor de opzet. 
Het programma is volgens de programmamakers teveel gericht 
op de hulpvraag. Het is moeilijk om tijdens een uitzending een 
vraag te stellen en om dan een antwoord “live” te krijgen. Je 
moet duidelijk zijn in je verhaal en je hebt dan toch enige 
moeite om dit openlijk beantwoord te krijgen. Je weet immers 
niet wie dit allemaal hoort tijdens een uitzending.  
 
Om nu het bijltje erbij neer te gooien en de radio weer uit de 
lucht c.q. van het wereld wijde web te halen is jammer, het 
begint namelijk een aardig aantal luisteraars op te leveren en 
wij willen dit uitbreiden tot een volwaardig programma met info 
en niet alleen als achtergrondmuziek. De opzet wordt gewijzigd 
en er wordt een vast onderwerp aangesneden waarover de 
gehele uitzending zal gaan. 
 
De volgende uitzendingen staan op stapel: 
 

 
Donderdag 12 April van 20:30 tot 22:30 uur 

Onderwerp: artikel 279 wb van str. 
 
 

Zondag 22 April van 20:30 tot 22:30 uur 
Onderwerp: jeugdzorg 

 

                  
 
 
 
Denkt u, ik heb ook een onderwerp waar iedereen iets aan 
heeft, mail dan aan sdvradiolive@xs4all.nl.  
De programmamakers zijn blij met ieder idee. 
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Kabinet erkent belang 
van gezin 
Nederlands Dagblad 

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet kent het 
gezinsbeleid een hoge prioriteit toe. In de uitwerking van dat 
beleid moet de minister van Jeugd en Gezin tonen wie de 
echte gezinspartij is.  

DEN HAAG - Het was een mooi gezicht tijdens het ND-
lijsttrekkersdebat op 8 november. Op de vraag wie van de drie 
de echte gezinspartij was, stapten CDA'er Balkenende, 
ChristenUnie-leider Rouvoet en SGP-chef Van der Vlies 
gezamenlijk naar voren. Inmiddels staat het vierde kabinet 
Balkenende in de steigers en één van de ministers zal zich 
speciaal bezig gaan houden met Jeugd- en Gezinsbeleid. Alom 
wordt gefluisterd dat André Rouvoet zelf die portefeuille gaat 
beheren. Hij zou daarmee het profiel van zijn partij in het 
kabinet kunnen aangeven en bewaken. Dat de ChristenUnie 
dat ministerschap voor haar rekening neemt kan worden 
uitgelegd als een verzilvering van haar imago van gezinspartij.  
 
In de concrete uitwerking van het gisteren gepresenteerde 
regeerakkoord wordt op tal van punten duidelijk dat het niet 
gaat om een post voor spek en bonen. Alle drie de partijen 
scoren op dat terrein wel hun punten, zoals rond de 
kinderopvang of de geleidelijke afbouw van de heffingskorting 
van de niet-werkende partner of de gratis schoolboeken of de 
uitbreiding van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken.  
 
Dat de nieuwe regering fors inzet op de waarde van het gezin 
blijkt uit de uiteenlopende commentaren in de dagbladen. Het 
Algemeen Dagblad kopte gisteren met het motto-achtige 
spreuk 'Kabinet van het gezin'. Dagblad De Pers zag in de 
gezinsplannen de terugkeer van een overheid die overloopt 
van ,,bedilzucht''. Van alle kanten straalt het kabinet van CDA, 
PvdA, en ChristenUnie ,,toezicht en betutteling'', omdat de 
overheid ,,nadrukkelijk in het leven van de burger'' wil ingrijpen.  
 
In de paragraaf 'jeugd en gezin' wordt daar evenwel heel 
anders over gesproken. ,,Het gezin is van grote waarde. In het 
gezin worden kinderen opgevoed, wordt geborgenheid 
geboden en worden essentiële waarden en normen 
voorgeleefd en overgedragen aan volgende generaties. 
Ouders moeten daar voldoende tijd, middelen en vaardigheden 
voor hebben.'' Conclusie na deze hooggestemde alinea is dan 
ook dat het kabinet dat er een ,,gezinsvriendelijk beleid wordt 
gevoerd''  
 
Dat beleid bestaat uit meer dan woorden. Bij de post 
lastenverlichting kunnen ,,kinderen, jeugd en gezin'' 125 
miljoen oplopend naar een half miljard euro in 2011 tegemoet 
zien. De nieuwe minister voor 'Jeugd en Gezin' krijgt daarnaast 
nog eens 400 miljoen budget ter beschikking, om het beleid 
handen en voeten te geven. Zo komt er met ingang van 2008 
een inkomensafhankelijk kindgebonden budget waarin ook de 
kinderbijslag opgaat. Er komt financiële steun voor 
alleenverdienende ouders die de zorg hebben voor chronisch 
zieke of gehandicapte kinderen of pleegkinderen. De 
sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigde 
ouders met kinderen tot vijf jaar wordt weer geschrapt.  

 
Niet slechts het geldelijke aspect krijgt aandacht maar ook de 
inhoudelijke steun aan opvoeders krijgt invulling. De bestaande 
consultatiebureaus worden omgebouwd tot Centra voor Jeugd 
en Gezin. Daarin komen medische, sociale en educatieve zorg 
en steun bij elkaar.  
 
De organisatie van de jeugdzorg wil het kabinet 'ontkokeren'. In 
plaats van vier of vijf ministeries gaat een minister straks die 
zorg coördineren. Tevens wordt de werkdruk voor de 
gezinsvoogden verlaagd. Er komt bovendien een wet om 
probleemgezinnen sneller onder toezicht te kunnen plaatsen. 
De kinderrechter krijgt meer mogelijkheden om, indien de 
ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt, een 
,,verplichte opvoedingsondersteuning'' op te leggen aan de 
ouders.  
 
De portemonnee komt weer om de hoek kijken als het kabinet 
aankondigt dat ouders wettelijk aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die hun minderjarige kroost veroorzaakt. Bij uit te 
spreken scheiding wordt standaard gelet op de belangen van 
kinderen. Na vele jaren van discussie wordt eindelijk de 
maatschappelijke stage voor jongeren beleid. Tijdens hun 
schooltijd moet de jeugd drie maanden stage lopen om ,,kennis 
te maken met de samenleving''. Vrijblijvendheid in de periode 
van late scholing en studie verdwijnt. Tot het 27e jaar geldt 
straks een leer/werkplicht voor jongeren.  
 
De vraag wie de echte gezinspartij is kan met het 
regeerakkoord in de hand een begin van antwoord krijgen.  
De ChristenUnie lijkt vooralsnog de beste kaarten op zak te 
hebben. 
  

Relatiebemiddeling / 
School voor scheidende 
stellen  

 
Trouw,   door Froukje Buursema 

 
Scheidende echtparen kunnen vanaf februari naar een 
echtscheidingsschool. Vier mediators (bemiddelaars) geven 
informatie over wat er allemaal komt kijken bij een 
echtscheiding.  

Op de ’scheidingsschool’ worden onderwerpen behandeld als 
de zorg voor de kinderen, alimentatie en de boedelscheiding. 
Het idee voor de school ontstond vanuit de praktijk van vier 
mediators uit de regio Rotterdam. Mediators proberen een 
scheiding soepel te regelen, zodat partners niet in een onnodig 
(juridisch) steekspel terechtkomen. „Maar we merkten dat 
stellen die zonder ruzie uit elkaar gaan geen behoefte hebben 
aan zulke bemiddeling”, vertelt initiatiefnemer Joppe van der 
Poel. „Toch kwamen veel stellen bij een bemiddelaar terecht 
omdat ze meer informatie wilden.”  

Dat was niet praktisch, vond Van der Poel. „Je vertelde elke 
keer hetzelfde verhaal voor een hoog uurtarief. Met een 
speciale cursus kunnen meer mensen tegelijk worden 
geholpen en zijn de kosten lager.”  
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„Tijdens de cursus willen we stellen bewust maken van wat er 
allemaal gaat veranderen. Mensen gaan er altijd financieel op 
achteruit bij een scheiding. Het is goed om het daar vooraf 
samen over te hebben zodat je niet voor verrassingen komt te 
staan”, zegt van der Poel. 

In Nederland worden jaarlijks tussen de 30.000 en 35.000 
scheidingen uitgesproken. Bij de helft hiervan zijn kinderen 
betrokken. „Een bijeenkomst staat in het teken van de 
kinderen. Soms is een van de partners het niet eens met de 
scheiding. We vragen mensen dan welke pet ze op hebben, 
die van een gefrustreerde partner of van een bewuste ouder.” 

De cursisten krijgen ook huiswerk mee. „Ze moeten 
bijvoorbeeld contact opnemen met hun pensioenfonds of 
boeken lezen over de verwerking van een scheiding.” 

De echscheidingsschool gaat in februari van start bij de 
Volksuniversiteit in Rotterdam. Deelname kost 150 euro per 
persoon, en 275 euro voor een stel. Vier keer komen de 
cursisten bij elkaar, stellen zonder kinderen mogen één keer 
spijbelen. De cursus is zowel in je eentje als met z'n tweeën te 
volgen. „Maar we raden mensen sterk aan om als stel hier naar 
toe te komen, ” zegt Van der Poel.  

Vooralsnog gaat het om een eenmalig initiatief. „Maar als het 
aanslaat willen we elke maand een cursus starten zodat 
mensen snel geholpen kunnen worden. Niemand zit te 
wachten op lange procedures.”  

 

EU wil internationale 
scheidingen 
vergemakkelijken 
 
De Volkskrant, ANP 

DRESDEN - Bij internationale scheidingen, voogdijzaken en 
erfenissen binnen de Europese Unie zal het binnenkort 
makkelijker zijn te bepalen welke rechter bevoegd is en welk 
recht van toepassing is. 

Ministers van Justitie van de meeste EU-landen willen daartoe 
Europese regels stellen, zo bleek maandag bij een EU-
vergadering. Europees Commissaris Franco Frattini (Justitie) 
gaat criteria voorstellen zoals woonland of nationaliteit. 

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) steunt het idee. ‘Ik heb 
wel de kanttekening gemaakt dat Brussel hier niet de inhoud 
van het recht mag bepalen’, zei hij. 

Nu ontstaan nogal eens juridische conflicten bij de naar 
schatting 170.000 scheidingen per jaar in de EU tussen 
mensen met een verschillende nationaliteit of mensen die 
buiten hun eigen land wonen.  

De keuze is belangrijk voor de betrokkenen, omdat het ene 
land scheidingen makkelijker toestaat dan het andere. 
Sommige partners gaan daarom ‘rechtbankshoppen': als een 
partner bijvoorbeeld niet wil scheiden, stapt die snel naar een 
rechtsstelsel waar scheiden lastig is. 

Malta heeft scheiden zelfs verboden. Het EU-land maakte 
maandag dan ook grote bezwaren tegen het idee scheidingen 
internationaal te regelen. Malta vreest dat partners dan alsnog 
in het buitenland hun huwelijk laten ontbinden. 

Ook het katholieke Ierland heeft bezwaren, maar dit land doet 
formeel niet mee met het Europese familierecht, net als Groot-
Brittannië en Denemarken. 

Frattini toonde zich na het debat erg optimistisch over de kans 
van slagen van zijn voorstel voor familierecht. 

 

Echtscheiding trekt de 
samenleving uit elkaar 
CV-Koers, door Tjirk van der Ziel 
 
Minister voor Jeugd en Gezin moet mensen weer met elkaar 
verbinden  
 
Trouwen is uit, scheiden is in. Maar de huidige 
echtscheidingsgolf kent vooral verliezers. En de 
maatschappelijke gevolgen zijn groot. De minister voor Jeugd 
en Gezin heeft heel wat bereikt als hij op dít punt een 
cultuuromslag kan bewerken.  
 
Scheiding is een leven lang lijden. Dat geldt voor partners die 
uit elkaar gaan, maar zeker ook voor kinderen. Hun gevoel van 
veiligheid en geborgenheid kan ernstig worden beschadigd. 
Het veroorzaakt negatieve emoties zoals boosheid, verdriet en 
angst voor het definitieve verlies van een ouder. Soms raken 
kinderen volledig uit het lood geslagen; schoolresultaten hollen 
achteruit, er zijn problemen met drank of drugs, het pad 
richting agressief gedrag wordt sneller ingeslagen, ze zijn op te 
jonge leeftijd met seksualiteit bezig. Bovendien is de kans 
groot dat hun eigen relaties later ook mislukken, met als gevolg 
een vicieuze cirkel van verwaarlozing, depressiviteit en zelfs 
criminaliteit. Relatiebreuk grijpt dan ook diep in, niet alleen voor 
betrokkenen maar ook voor de gehele samenleving.  
Een scheiding is voor een kind soms dramatischer dan het 
overlijden van één van de ouders, stelt Liesbeth Groenhuijsen, 
echtscheidingsdeskundige en GZ-psycholoog in Rotterdam. 
,,Ik heb weleens het verwijt gekregen of ik dat nu wel zo kan 
zeggen. Natuurlijk is de dood van een ouder afschuwelijk, 
maar kinderen ontvangen dan erg veel steun uit hun omgeving. 
En de overgebleven ouder rouwt met het kind. Samen stellen 
ze alles in het werk om de goede herinneringen levend te 
houden. Bij echtscheidingen ontbreekt die steun meestal 
volledig. Een kind moet er helemaal alleen doorheen. Het gaat 
erom of een kind de liefde voor de ouders mag blijven voelen. 
Maar ouders blijven na een scheiding elkaar vaak zwart 
maken. Daarmee pakken ze hem of haar die liefde af.’’ 
Volgens Groenhuijsen is een gedwongen keuze tussen ouders 
funest. ,,Eén van de basale psychologische wetten luidt dat 
kinderen van beide ouders houden. Als een kind moet kiezen,  
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dan loopt het schade op, een vorm van dissonantie in de 
persoonlijkheid. Met die innerlijke verscheurdheid kun je echt 
niet goed groot worden. Kinderen moeten zich in een stabiele 
omgeving kunnen ontwikkelen. Er moet rust en vertrouwen 
zijn. Maar als ouders uit elkaar gaan en er komen nieuwe 
partners over de vloer, dan vragen ze zich af: ‘Hoe 
inwisselbaar zijn mensen, en hoe inwisselbaar ben ik zelf 
eigenlijk?’ Uit literatuur blijkt dat kinderen uit 
echtscheidingsgezinnen een verhoogd risico lopen om zich niet 
te hechten. Ze zijn bang om zich aan iemand te binden en 
ontwikkelen een onzekere identiteit. Dat hoeft je natuurlijk niet 
te verbazen.’’  
Daar komt bij dat een kind al vroeg in de gaten heeft dat het op 
beide ouders lijkt. Ruzie of haat tussen partners betekent een 
breuk in het kind zelf. ,,Mensen denken dat scheiding alles 
oplost. Maar de waarheid is dat ze vaak al zo veel conflicten 
hebben gehad, dat die daarna gewoon doorgaan. Juist 
daaraan gaat een kind kapot. Opvallend veel stellen blijven na 
de scheiding ontredderd achter: ‘We dachten eruit te zijn, maar 
nu zitten we nog meer in de problemen dan voorheen.’ Ik ben 
ervan overtuigd dat dit mede komt door onze instant-
behoeftencultuur. Via films en soaps krijgen we een erg 
gemakkelijke manier van leven voorgeschoteld, waardoor heel 
veel mensen niet meer hun stinkende best doen om problemen 
in hun relatie op te lossen.’’ 
  
Leren verbreken 
Psycholoog, therapeut, wetenschapper en schrijver Martine 
Delfos noemt naast veranderingen in gezins- en seksuele 
moraal de huidige ,,egomaatschappij’’ als grootste 
boosdoener. De mens staat centraal, het eigenbelang gaat 
voor. Dat is niet altijd zo geweest. Eeuwenlang was het 
individu met zijn talenten en mogelijkheden ondergeschikt aan 
grotere machten en belangen in de samenleving. Dankzij de 
individualisering kwam er meer aandacht voor de uniekheid 
van elk mens. Een goede ontwikkeling, meent zij. ,,Maar wat 
we ondertussen verloren en verwaarloosd hebben, is het 
bewustzijn dat we met elkaar moeten leven. We weten niet 
meer hoe je moet geven en nemen, hoe je samen iets 
opbouwt. Er heerst een enorme druk om jezelf te ontplooien. 
Alles hebben we ook beschikbaar om te verdwalen: uitgaan, 
reizen, van alles meemaken, zeker ook op seksueel gebied.’’ 
Zadelen we de volgende generatie op met grote aantallen 
nieuwe echtscheidingen? ,,Eigenlijk leren we onze jongeren 
minder om relaties te behouden. We leren hun juist relaties 
met een scheiding te verbreken. Zijn er problemen? Dan uit 
elkaar. Ze zien het voortdurend om zich heen. Zo worden ze 
getraind.’’  
Martine Delfos maakt van dichtbij mee hoe kinderen kunnen 
zuchten onder de gevolgen van echtscheiding. ,,Zij verliezen 
de vanzelfsprekendheid van het leven. Hun bestaansrecht 
staat op het spel. Ik zeg weleens: ‘Breken van de hoop is het 
einde van de jeugd.’ Dat is écht zo. Kinderen raken van 
zichzelf vervreemd. Er komt een laagje vernis over hen heen. 
Het zien mislukken van een relatie maakt dat ze gaan denken: 
‘Ik begin er helemaal niet meer aan.’ Relatievorming is een 
heel groot probleem in onze samenleving geworden.’’ 
  
Vorige maand verscheen het boek Ik hou van twee mannen, 
over meervoudige liefde. Volgens auteur Ageeth Veenemans 
biedt het hebben van meerdere liefdesrelaties een oplossing 
voor echtscheiding. De vrijheid om vreemd te gaan zou de 
angel uit veel echtelijke ruzies halen. Een andere recente 
publicatie, Stout, van Heleen van Royen en Marlies Dekkers, 
roept vrouwen op vooral ,,stout’’ te zijn, door zich te storten op 
erotisch flirten zonder zich te bekommeren om wat wel en niet 
kan. Kees de Hoog, hoogleraar gezinssociologie aan 

Wageningen Universiteit, hekelt beide boeken omdat ze 
,,drempelverlagend’’ werken. ,,In Nederland kiest een kwart 
van de hoogopgeleide vrouwen niet meer voor het 
moederschap. Ze willen liever op vakantie. Het gezinsleven is 
lang niet zo begeerlijk. In Duitse steden ligt dat al op veertig 
procent. Ik zie het als een bedreiging wanneer dat soort 
hedonistisch gedrag doorsijpelt naar sociale groepen eronder, 
vrouwen met een gezin. Kinderen worden dan hinderen, want 
die gaan de zelfontplooiing in de weg staan.’’ 
We zijn ingesteld op constante verbetering; alleen het beste is 
goed genoeg. ,,Heb je eindelijk een computerprogramma 
onder de knie, ligt er weer een nieuwe op de markt. Die 
verleiding werkt bij veel andere zaken, ook op relatiegebied. Er 
heersen buitengewoon opgeschroefde eisen en verwachtingen 
van een partner, er moeten haast Olympische prestaties op 
seksueel gebied worden geleverd om van een bevredigende 
relatie te blijven spreken. Daar komt bij dat men samenwonen 
als een soort proefhuwelijk ziet. Dat patroon zet zich voort bij 
getrouwden; mensen raken eraan gewend om uit elkaar te 
gaan. De wetgeving is daarop aangepast. Er bestaat nu een 
soort supermarkt met geregistreerd partnerschap en 
flitsscheidingen. Tja, als het tussen twee mensen niet meer 
botert, kan men snel uit elkaar.’’ 
De gevolgen van echtscheiding vormen een groot 
maatschappelijk knelpunt. Kees de Hoog: ,,Je mag het nooit 
zeggen, maar echtscheiding is gewoon ontzettend duur. We 
zijn een land van exen aan het worden. Slecht voor het milieu, 
want er moeten veel meer woningen en appartementen 
komen, er worden meer auto’s verkocht, mensen rijden vaker 
en langer. Sociaal-cultureel gezien betekent het uiteenvallen 
van relaties een ramp. Mensen leven altijd in netwerken. Bij 
een scheiding gaat zo’n netwerk er ook aan. Er is 
maatschappelijk leed. Niemand heeft het bijvoorbeeld over 
grootouders die hun kleinkinderen niet of nauwelijks mogen 
zien. Het werkt bovendien armoede in de hand van ouders in 
de bijstand. Vooral gescheiden mannen raken geïsoleerd 
omdat ze moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen. Je ziet onder 
hen veel alcoholisme.’’ 
  
Doorknokken 
Hoe valt het tij te keren? Op een verbod op scheiding zit 
niemand te wachten. Er zullen zich altijd omstandigheden 
voordoen waarin het - ook voor de kinderen - beter zou zijn als 
de ouders uit elkaar gaan. Liesbeth Groenhuijsen: ,,Mensen 
vragen mij vaak: ‘Wat moeten we nu doen, scheiden of met 
ruzie bij elkaar blijven?’ Ik zeg dan altijd: ‘Foute vraag. Begin 
eerst na te gaan hoe jullie je conflicten kunnen oplossen. Als 
dat in de relatie niet lukt en de ruzies blijven jaar in jaar uit 
doorgaan, maar jullie willen je best doen na een scheiding ze 
wel op te lossen, dan kunnen jullie beter stoppen.’ Als het écht 
niet anders gaat. In alle andere gevallen is het een groot goed 
om door te knokken. Kinderen mogen best zien dat het leven 
soms verdriet met zich meebrengt, maar dat je ervoor vecht 
om wat je met elkaar bent begonnen, op een goede manier af 
te maken. Dat is een waardevolle levensles.’’ 
Martine Delfos stelt dat mensen hulp moeten krijgen om 
relaties te behouden. Gelukkige ouders voeden beter op, dat 
scheelt ook nog eens in gelden voor het ondersteunen van de 
opvoeding. Kinderen lijden onder de problemen tussen hun 
ouders, maar het leven in moeilijke situaties kan ook een 
stimulans zijn om zich te ontwikkelen. ,,Het is niet zo erg als 
kinderen zien dat hun ouders ernstige problemen hebben. 
Leuk is natuurlijk anders, maar als ze merken dat ouders zich 
er overheen kunnen zetten, ook al duurt dat een tijdje, dan 
nemen ze die les van doorzettingsvermogen mee naar hun 
eigen leven. Van onschatbare waarde. Het is een algemene 
wijsheid dat daar sterkere mensen uit voortkomen. Er zijn  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

8  

kinderen die een beroerde jeugd kunnen dragen. Sommige 
weten hun talenten in te zetten en stijgen boven zichzelf uit. 
Kijk naar de grote mensen in deze wereld, die hebben het 
vroeger zeker niet altijd gemakkelijk gehad. Ze zijn juist zover 
gekomen doordat ze weten wat het betekent in het leven nooit 
op te geven.’’ 
  
De aandacht voor de negatieve kanten van echtscheiding 
neemt toe, constateert Kees de Hoog. De flitsscheiding staat 
ter discussie. Advocaten en gedragswetenschappers zoeken 
naar vormen van bemiddeling. Minister André Rouvoet voor 
Jeugd en Gezin zou de kennis van en over goede opvoeders 
en prima gezinnen moeten bundelen. 
Liesbeth Groenhuijsen heeft hoge verwachtingen van de 
nieuwe ‘gezinsminister’. Er ligt een wetsontwerp voor een 
verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding gereed, maar dit is 
in de Eerste Kamer gestrand. ,,Ik heb goede hoop dat hij deze 
wetgeving voortvarend zal oppakken. Kinderen moeten serieus 
worden genomen want ze maken iets mee wat richting een 
trauma gaat, zonder dat ze er zeggenschap over hebben. Maar 
je kunt organiseren wat je wilt, de cultuuromslag moet wel van 
de mensen zelf komen. Dat is lastig genoeg. Een 
huwelijkstherapie zou helpen, een cursus in relaties en 
opvoeding. Ik zeg weleens tegen ouders: als je een nieuwe 
koelkast koopt, lees je eerst de gebruiksaanwijzing, maar als je 
een kind wilt dan is er bijna geen kip die zich daarop 
voorbereidt. Terwijl er heel veel geschreven is over opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen. Koop die boeken en lees ze. 
Investeer in je relatie en in je kind.’’ 
  
Verbinden 
Als belangrijkste taak voor de nieuwe minister voor Jeugd en 
Gezin ziet Martine Delfos het activeren van verbindingen 
tussen mensen. ,,Rouvoet zou niet zozeer een positie moeten 
innemen namens de ChristenUnie, als een partij die daar en 
daar voor staat, maar vanuit zijn eigen persoon. Luisteren hoe 
mensen problemen ervaren. Het is niet de vraag of we 
scheiding moeilijker of makkelijker moeten maken. Waar het 
om gaat, is dat je het verbinden makkelijker maakt. Dát willen 
mensen ten diepste: meer continuïteit in de samenleving. Mijn 
advies aan Rouvoet: probeer een cultuuromslag te 
bewerkstelligen in gezinnen, scholen, steden en dorpen. Het 
moet van ego naar samen. Ik heb het begrip 
groepsouderschap geïntroduceerd, om ouders te stimuleren 
samen op te voeden. 
 
Om zo’n cultuuromslag mogelijk te maken, moet je die eerst 
zelf ervaren. Rouvoet ook. Hij moet voelen hoe hij verbinding 
heeft met andere mensen. Dan wordt hij ook een voorbeeld 
voor anderen. Zoals hij contact zocht met het COC. Dat werd 
gewaardeerd, men voelde zich gerespecteerd. Op die manier 
is hij waarachtig bezig. Mensen zullen naar hem gaan 
luisteren. Verder hoop ik dat hij de bureaucratie terugdringt. In 
de Jeugdzorg zitten enorm veel kinderen uit verbroken relaties. 
De directeur Jeugdzorg vertelde laatst - en dat klopt - dat 
voogden tachtig procent van hun tijd bezig zijn met het invullen 
van formulieren. Hij zei toen, dat vond ik verbijsterend: ‘Dan 
moeten we de caseload verlagen.’ Dat is het aantal cliënten 
dat een hulpverlener onder zijn hoede heeft. Onbegrijpelijk. 
Nee, minder bureaucratie, en meer contact met kind en gezin. 
Als Rouvoet dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij al heel wat 
bereikt.’’ 
 
  

 

Echtscheiding in 
cijfers 
 
Het aantal echtscheidingen is sinds de seksuele revolutie 
explosief gegroeid. De laatste jaren blijft dit aantal redelijk 
stabiel. 
 
Door Gea van den Berg 
 
• In 1960 werden 5672 huwelijken ontbonden, in 1980 25.735.  
• De laatste tien jaar schommelt het aantal echtscheidingen 
rond de 33.000 per jaar. 
• Inclusief flitsscheidingen zijn het er zo’n 37.000 per jaar.  
• Inclusief de ‘scheiding’ van ongehuwd samenwonenden: rond 
de 100.000 per jaar.  
• De meeste mensen scheiden bij een huwelijksduur van 
tussen tien en vijftien jaar. 
• Mensen scheiden meestal als ze tussen de 40 en 45 jaar zijn. 
  
Redenen van echtscheiding 
‘Karakters botsen’ of ‘iemand anders in het spel’; dat zijn 
volgens het Onderzoek Gezinsvorming van het CBS de 
belangrijkste redenen om te scheiden (allebei in ongeveer 38 
procent van de gevallen). Ook geven gescheiden paren aan 
‘op elkaar uitgekeken’ te zijn. Bij vrouwen is in bijna één op de 
vijf gevallen lichamelijk geweld de reden om te scheiden; 
hetzelfde geldt voor verslavingsproblemen. Bij ongeveer één 
op de zes echtscheidingen waren ‘onverenigbare 
toekomstplannen’ het breekpunt van een huwelijk. 
  
Bron: CBS (2005 en 2006) 

De kinderen: cijfers 
Het aantal minderjarige kinderen dat betrokken is bij een 
echtscheiding, groeit. 
 
• In 1996 ging het om een kleine 30.000 kinderen per jaar; in 
2005 waren het er bijna 34.000.  
• Inclusief flitsscheidingen en het scheiden van ongehuwd 
samenwonenden gaat het om 50 à 60.000 kinderen per jaar. 
• Dat betekent dat elke dag zo’n 150 kinderen te horen krijgen 
dat hun ouders uit elkaar gaan. 
• In bijna negen van de tien echtscheidingen blijft het ouderlijk 
gezag van beide ouders officieel gehandhaafd. 
• In 80 procent van de gevallen blijven de moeder en de 
kinderen samen en gaat de vader buiten het gezin wonen. 
• Bij meer dan 20 procent van de thuiswonende kinderen 
hebben de ouders na de scheiding geen contact meer met 
elkaar. 
• In ruim 10 procent van de gevallen wonen de kinderen bij de 
vader en bij 4 procent is er sprake van co-ouderschap. 
  

Bron: CBS (2005 en 2006)      De stichting heeft toch              
wat andere cijfers ....... 
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De kinderen: effecten 
Echtscheiding zelf heeft negatieve effecten op kinderen, maar 
het zijn vooral de heftige conflicten voor én na de scheiding die 
schadelijk zijn. 
 
Als kind 
Uit een groot Amerikaans onderzoek onder 13.000 kinderen 
bleek dat echtscheiding een negatieve invloed heeft op de 
ontwikkeling en het welzijn van kinderen:  
• ze presteren slechter op school 
• ze hebben meer gedragsproblemen 
• ze voelen zich emotioneel en psychisch minder goed 
• ze hebben een lager zelfbeeld 
• ze hebben meer problemen op het gebied van sociale relaties  
  
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat voor jongens de effecten 
van echtscheiding gemiddeld iets sterker zijn dan voor meisjes. 
In de puberteit kan bij jongens meer agressief en vandalistisch 
gedrag voorkomen. Meisjes worden sneller depressief of 
krijgen te maken met faalangst. Bij meisjes komen ook 
voortijdige seksuele activiteiten voor en voortijdig 
moederschap. Jongens en meisjes hebben vaker last van 
stress, teruggetrokken gedrag en ze roken, drinken en blowen 
gemiddeld meer dan andere jongeren. 
 
Bij sommige kinderen ontstaat na de scheiding het PAS 
(Parental Alienation Syndrome): oudervervreemding of 
ouderverstoting. Het kind behandelt de uitwonende ouder 
denigrerend en veroordelend. Deze houding ontstaat deels 
door indoctrinatie van de andere ouder en deels door het kind 
zelf. 
  
Als volwassene 
Als kinderen van gescheiden ouders volwassen geworden zijn, 
beïnvloedt de scheiding hun persoonlijkheid, het vertrouwen in 
mensen, verwachtingen over relaties en hoe ze omgaan met 
veranderingen. Concreet zijn uit onderzoek de volgende 
gevolgen bekend: 
• hogere ziektecijfers 
• vaker roken en gebruik van softdrugs 
• zelf vaker scheiden 
• mindere huwelijkskwaliteit  
  
Kinderen van gescheiden ouders hebben geen besef van hoe 
een gezond huwelijk werkt. Hun persoonlijkheid werd gevormd 
door angst over relaties. Degenen die gelukkig getrouwd zijn, 
zijn vaak bang dat hun geluk of zelfs hun huwelijk zal instorten 
bij het eerste teken van een conflict. De kans dat 
echtscheidingskinderen zelf ook scheiden, is twee keer zo 
groot als bij mensen van wie de ouders niet gescheiden zijn. 
Bijna de helft van alle kinderen die tussen de 0 en 4 jaar waren 
toen hun ouders scheidden, zijn zelf binnen twintig jaar 
huwelijk gescheiden. Voor oudere kinderen liggen deze 
percentages iets lager. 
  
Hamvraag 
Welke situatie is beter voor kinderen: altijd ruziënde ouders of 
gescheiden ouders? Uit Nederlands onderzoek onder 9000 
middelbare scholieren blijkt dat een scheiding alleen ‘beter’ is 
voor kinderen als er erg veel ruzie is geweest tussen de ouders 
en/of als dat leidde tot huiselijk geweld. In andere gevallen is 
een echtscheiding met of zonder conflicten even erg voor 
kinderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat vooral de ruzies 
tussen ouders negatief effect hebben op het gedrag, de 
opleiding, de sociaal-economische status en de gezinsvorming 
van de kinderen. Het welzijn van jongeren die alleen bij hun 
moeder wonen, is bijvoorbeeld groter dan dat van jongeren die 

leven in een gezin met veel ouderlijke conflicten. Na een 
echtscheiding blijken ouderlijke conflicten schadelijker voor het 
welzijn van jongeren dan het verliezen van contact met de 
vader. 
  
Bronnen: 
‘Parental divorce and the well-being of children’ (Amato & 
Keith, 1991 en 2001) 
‘Echtscheiding - Handboek kinderen en adolescenten’ (Spruijt, 
2004) 
‘The effects of parental conflicts and divorce on the well-being 
of pupils in Dutch secondary education’ (Dronkers, 1999) 

Politiek en maatschappij 
 
In 1971 kwam er een revolutionaire nieuwe 
echtscheidingswetgeving. De redenen om een scheiding aan 
te vragen, werden verbreed. Het aantal echtscheidingen 
groeide sindsdien explosief. Tot 1998 verloor een van de 
ouders bij een echtscheiding de ouderlijke macht; nu kunnen 
beide ouders hun ouderschap behouden. Het geregistreerd 
partnerschap werd in 2002 ingesteld om duurzame relaties 
tussen homoseksuelen mogelijk te maken. Het huwelijk kan 
sindsdien worden omgezet in een partnerschap, dat zonder 
tussenkomst van de rechter beëindigd kan worden. Dit 
partnerschap is ook opengesteld voor heteroseksuelen, 
waardoor de flitsscheiding het leven zag: mensen zetten hun 
huwelijk om in een partnerschap en verbreken dat vervolgens.  
  
Het grote aantal echtscheidingen heeft op de lange termijn 
gevolgen voor de maatschappij als geheel: 
• kinderen van gescheiden ouders wachten vaak lang met  
  trouwen en kinderen krijgen, of krijgen soms bewust geen  
  kinderen 
• het aantal eenoudergezinnen neemt toe 
• meer jongeren in de jeugdzorg met een achtergrond van  
  gescheiden ouders 
• meer jongeren in de jeugdcriminaliteit 
• meer aanspraak op gezondheidszorg 
• meer arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid 
• hoge maatschappelijke en juridische kosten 
• werkdruk op rechters en op de raad voor de  
  kinderbescherming 
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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 
 
 
Geen erkenning: toch rechten en verplichtingen  
 
Hoe vaak hoor je niet dat de vader een kind niet heeft erkend, 
of niet heeft kunnen erkennen? Dat betekent echter niet dat er 
geen mogelijkheden zijn om te kijken naar (het recht op) een 
omgangsregeling en/of een informatieregeling. Aan de andere 
kant geeft het de verplichting, indien daar om wordt verzocht, 
om bij te dragen in de kosten van het kind.  
 
Omgangsregeling  
Het recht op omgang ontstaat bij erkenning. Maar ook zonder 
een kind te hebben erkend, kan er een recht op omgang 
bestaan. Op het moment dat de biologische vader, die het kind 
niet heeft erkend of niet heeft kunnen erkennen, ‘family-life’ 
heeft (gehad) met zijn kind, ontstaat een recht op omgang. 
 
Wanneer is er family-life? Dat hangt af van de feitelijke 
omstandigheden. Vragen als ‘was de zwangerschap gepland, 
is de vader mee geweest naar de controles bij de 
verloskundige, is hij bij de bevalling aanwezig geweest, heeft 
hij het kind verzorgd (zoals luiers verschonen) en heeft hij nog 
contact met het kind gehad’, spelen hierbij een belangrijke rol.  
 
Uit recente jurisprudentie blijkt dat het family-life behoorlijk is 
opgerekt. Met andere woorden, er is al vrij snel sprake van 
family-life. Dat zegt overigens nog niets over de vraag of er ook 
een omgangsregeling wordt vastgesteld.  
 
De rechter wijst het verzoek om een omgangsregeling vast te 
stellen af indien het belang van het kind zich bij toewijzing 
verzet of indien het kind, dat twaalf jaar of ouder is, bezwaar 
maakt. 
 
Informatie 
Hoewel het niet uit de wet blijkt, is er een uitspraak bekend 
waarin een vader die zijn kind niet had erkend toch recht had 
op informatie.  
 
In die uitspraak oordeelde het Hof Leeuwarden dat de relatie 
tussen de vader en het kind was aan te merken als family-life, 
zodat hij ontvankelijk was in zijn verzoek om een 
informatieregeling vast te stellen. Nu niet bleek dat de man het 
recht op informatie zou aangrijpen om de vrouw en het kind te 
hinderen, werd het verzoek toegewezen.  
 
Van belang is dus dat er sprake is van family-life, en dat de 
vader geen misbruik zal maken van het recht op informatie. 
 
In het verlengde van deze uitspraak zou het ook mogelijk 
moeten zijn om, indien er sprake is van family-life, informatie 
van derden te ontvangen die nauw betrokken zijn bij de 
opvoeding van het kind (zoals een school). 
 
Kinderalimentatie  
De verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging en 
opvoeding van een kind, rust op degene die de verwekker van 
een kind is. Het is dus geen vereiste dat de verwekker het kind 
ook heeft erkend. Een ‘one-night-stand’ met een 
zwangerschap tot gevolg, kan dus ook gevolgen hebben ten 
aanzien van een alimentatieverplichting. Die verplichting loopt 
door tot het 18de of 21ste jaar. 
 

Indien de moeder een verzoekschrift indient bij de rechtbank 
ziet de rechtbank dat als een gewoon alimentatie verzoek. Het 
feit dat de vader niet heeft erkend, heeft dus geen invloed op 
de procedure. 
 
De reden dat de wetgever deze regeling in de wet heeft 
opgenomen is dat een optimale verzorging en opvoeding 
centraal staat. Een kind heeft immers geen invloed op de 
erkenning. 
 
Conclusie 
Ook zonder erkenning zijn er, afhankelijk van de 
omstandigheden, mogelijkheden om een band met een kind op 
te bouwen of informatie te verkrijgen. Naast het recht op 
omgang en informatie er is de verplichting om een bijdrage te 
leveren in de kosten van de verzorging. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag   
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Rechtsvergelijkend 
onderzoek in opdracht van het 
Ministerie van Justitie 
 
AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT KINDEREN BIJ 
SCHEIDING VAN ONGEHUWDE / NIET-GEREGISTREERDE 
OUDERS 
 
Prof. mr. M.V. (Masha) Antokolskaia – Hoogleraar privaatrecht, 
in het bijzonder personen- en familierecht, Vrije Universiteit; lid 
van de Commission on European Family Law. 
Mr. L.M. (Lieke) Coenraad – Universitair hoofddocent 
privaatrecht, Vrije Universiteit; rechter-plaatsvervanger 
rechtbank Rotterdam. 
 
1 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 
Momenteel ligt bij de Tweede Kamer het regeringsvoorstel 
inzake bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige 
scheiding (Kamerstukken II 2004 - 2005, 30 145). Hierbij wordt 
onder meer voorgesteld dat het verzoekschrift tot 
echtscheiding of tot ontbinding van een geregistreerd 
partnerschap een ouderschapsplan moet bevatten. Dit 
ouderschapsplan beoogt 
de belangen van de volgens CBS-cijfers grosso modo 35.000 
kinderen bij scheiding van gehuwde/geregistreerde ouders te 
behartigen. Het ouderschapsplan omvat tenminste afspraken 
over de zorg- en opvoedingstaken of omgang, het over en 
weer informatie verschaffen en raadplegen en de kosten van 
verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (zie 
daarvoor wetsvoorstel 30 145, art. 80d, nieuw lid 2 Boek 1 BW 
en 815 nieuwe leden 2, 3 en 5 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) 
Voor de naar schatting 18.000 kinderen die betrokken zijn bij 
een scheiding van ongehuwde/niet- geregistreerde ouders stelt 
het wetsvoorstel vooralsnog het ouderschapsplan 
echter niet verplicht. Enerzijds zou dit als een niet te 
rechtvaardigen onderscheid kunnen worden aangemerkt, 
aangezien ook deze kinderen even zeer gebaat zijn bij goede 
afspraken in geval van scheiding van hun ouders. Anderzijds is 
bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd 
partnerschap (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) steeds 
sprake een formeel moment waarbij een autoriteit betrokken is, 
terwijl van een dergelijk formeel moment bij het uiteengaan van 
ongehuwden of niet-geregistreerden geen sprake is. Controle 
op naleving van de plicht een ouderschapsplan te maken is 
daarmee in het laatste geval niet mogelijk. 
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het dit jaar 
verworpen initiatiefwetsvoorstel beëindiging huwelijk zonder 
rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap 
(Kamerstukken I/II 2005 - 2006, 29 676, hierna: 
initiatiefwetsvoorstel Luchtenveld) de wens geuit voor het doen 
uitvoeren van een onderzoek naar de situatie van kinderen bij 
scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders.1 Om 
aan deze wens tegemoet te komen heeft de Minister van 
Justitie, in het kader van de voorbereiding van de behandeling 
van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, de opdracht 
gegeven tot het verrichten van een internationale verkenning 
van de formele regelingen, en zo mogelijk de praktische 
toepassingen daarvan, omtrent de situatie van kinderen bij 
scheiding van ongehuwde of niet geregistreerde ouders. 

De doelstelling van dit onderzoek is het inwinnen van 
informatie uit het buitenland die ondersteuning kan bieden bij 
de discussie of iets dergelijks als een ouderschapsplan ook 
mogelijk en nuttig is in geval van uiteen gaan van ouders die 
noch gehuwd zijn noch in een geregistreerd partnerschap zijn 
verbonden en van informatie die nuttig kan zijn bij de 
uitwerking van een dergelijk idee. 
De beoordeling van de merites van de verplichtstelling van het 
ouderschapsplan als zodanig, valt in haar geheel buiten de 
reikwijdte van dit onderzoek. 
 
1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt. 
In hoeverre is in andere Europese landen bij het uiteen gaan 
van ongehuwde/nietgeregistreerde ouders sprake van een 
plicht tot het maken van afspraken over onderwerpen 
waarin het in Nederland voorgestelde ouderschapsplan 
voorziet? 
1 Handelingen II 16 november 2005, 29 676, p. 22-1401.3 
De probleemstelling van dit inventariserend en analyserend 
onderzoek laat zich operationaliseren door de volgende vier 
onderzoeksvragen. 
1. Is in andere Europese landen in de wet of anderszins 
(jurisprudentie) geregeld, dat ongehuwde/niet-geregistreerde 
ouders, indien zij uiteen gaan, afspraken moeten maken over 
de invulling van hun voortgezet ouderschap? 
2. Zo ja, op welke wijze is dat geregeld voor verschillende 
situaties (al dan niet gezamenlijk gezag, kind al dan niet 
erkend, al dan niet samenwonend)? 
3. Wat moeten die afspraken ten minste inhouden en in welke 
mate komen die afspraken overeen met het wetsvoorstel  
30 145 voorgestelde ouderschapsplan? 
4. Is er een formeel aanknopingspunt in de tijd waarop 
dergelijke afspraken omtrent kinderen bij scheiding van 
ongehuwde/niet-geregistreerde ouders tot stand moeten 
komen? In hoeverre en op welke wijze is controle op naleving 
van een verplichting tot het maken van deze afspraken 
daadwerkelijk te realiseren? 
De eerste onderzoeksvraag staat centraal hoofdstuk 2. De 
overige drie vragen zullen uitvoerig aan de orde komen in 
hoofdstukken 3 en 4. 
Bij de beantwoording van deze vragen wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de redengeving en achtergronden van 
de keuzes die in de onderzochte landen zijn gemaakt en zo 
mogelijk ook aan de al dan niet gebleken werkbaarheid van 
totstandgekomen regelingen in de praktijk. 
 
1.2 Methodologische verantwoording 
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Ten eerste is 
onderzocht in welke Europese landen bij het uiteen gaan van 
ongehuwde/niet-geregistreerde ouders sprake is van een plicht 
tot het maken van afspraken over onderwerpen waarin het in 
Nederland voorgestelde ouderschapsplan voorziet. Daarmee 
stond de eerste onderzoeksvraag in deze fase centraal. 
Uitgangspunt in deze eerste fase was de bestudering van de 
National Reports Regarding Divorce, opgesteld door de 
gerenommeerde nationale experts/leden van de Commission 
for European Family Law (hierna: CEFL). De CEFL - een 
academisch initiatief - is opgericht op 1 september 2001 en 
staat onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. Boele-Woelki 
(Universiteit Utrecht). De CEFL heeft als hoofddoel: 
‘the launching of a pioneering theoretical and practical exercise 
in relation to the harmonisation of family law in Europe.’2 
Een van de belangrijke resultaten tot nu toe van de CEFL is 
een set van Principles of European Family Law regarding 
Divorce and Maintenance between Former Spouses. 
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De CEFL heeft deze Principles ontworpen om te dienen als 
een bron van inspiratie voor wetgevers die hervormingen van 
het nationale echtscheidings- en partneralimentatierecht voor 
ogen hebben en ter bevordering van de harmonisatie van het 
recht op deze terreinen in Europa. 
Bij ontwikkelen van deze Principles zijn de genoemde National 
Reports Regarding Divorce een belangrijke bron van informatie 
gebleken. Deze nationale rapporten bevatten namelijk 
informatie over de wijze waarop echtscheiding en haar 
gevolgen in de volgende 22 Europese jurisdicties is geregeld: 
België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland en 
Wales, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Rusland, Schotland, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. 
Ook wij hebben in ons onderzoek gebruik gemaakt van deze 
nuttige informatie uit de nationale rapporten. Deze informatie 
dateert uit 2002. Sindsdien zijn in een aantal landen, 
zoals Frankrijk en Spanje, belangrijke veranderingen op het 
terrein van het echtscheidingsrecht ingevoerd. Voor die landen 
hebben wij aanvullend meer recente bronnen geraadpleegd. 
Aan de hand van deze nationale rapporten hebben wij die 
landen geïdentificeerd die ouderlijke afspraken over kinderen 
in het kader van de echtscheidingsprocedure verplicht 
stellen. De selectie van deze landen bleek, zoals wij reeds 
verwachtten, een indicatie te vormen voor die landen die ook 
voor relaties anders dan huwelijk of geregistreerd partnerschap 
(hierna: informele relaties) afspraken tussen ouders btreffende 
kinderen vereisen of aanmoedigen. 
 
Voorts hebben wij in de eerste fase van ons onderzoek de 
CEFL National Reports Regarding Parental Responsibility 
bestudeerd. Deze nationale rapporten geven de stand van 
zaken in 23 Europese jurisdicties over het ouderlijk gezag anno 
2004 weer: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, 
Engeland en Wales, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Rusland, Schotland, Spanje, Tsjechië, 
Zweden en Zwitserland. In dit stadium van het 
literatuuronderzoek werd ten eerste gekeken naar de inhoud 
van afspraken die ouders met betrekking tot kinderen kunnen 
maken (dit om een vergelijking mogelijk te maken met de 
inhoud van het ouderschapsplan, zoals voorgesteld in het 
wetsvoorstel inzake bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding (Kamerstukken II 2004-2005, 30 145). 
Ten tweede werd in kaart gebracht in welke situaties zulke 
afspraken in desbetreffende landen worden gemaakt: 
voorafgaand aan of staande huwelijk of geregistreerd 
partnerschap; ten tijde van het opstellen van een 
samenlevingscontract; ten tijde van de aanvraag van het 
gezamenlijk gezag door ongehuwde ouders; ten tijde van de 
ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap; op 
moment van verbreking van de informele relatie, etc. 
Naast de bij het CEFL betrokken landen, hebben wij ook 
Slovenië en Servië in ons onderzoek betrokken. Ons is 
namelijk reeds uit eerdere studie bekend dat in deze voormalig 
Joegoslavische staten sprake is van een gelijkstelling van 
huwelijk en buiten-huwelijkse samenleving. Aangezien deze 
gelijkstelling zich ook uitstrekt tot de wijze van beëindiging 
van beide relatievormen, verdienen ook deze landen onze 
aandacht in dit onderzoek. 
Het einddoel van deze eerste fase van het onderzoek was het 
identificeren van die landen waarin ouderlijke afspraken met 
betrekking tot de zorg voor kinderen na de verbreking van 
informele relaties door wet of rechtspraak worden vereist dan 
wel aangemoedigd. Deze landen vormden de doelgroep van 
de volgende fase van het onderzoek. 

In de tweede fase, die de kern van dit onderzoek vormt, staan 
de overige drie onderzoeksvragen centraal. Hierbij is in de 
eerste plaats wederom gebruik gemaakt van literatuurstudie. 
Voorts zijn hiertoe vragenlijsten opgesteld en verstuurd naar 
experts uit de landen die in de voorafgaande fase van het 
onderzoek zijn geselecteerd. Voor elk land is een afzonderlijke 
vragenlijst opgesteld, die met het wettelijk systeem van dat 
land rekening houdt (zi voor de namen van deze experts: 
bijlage 1) en die op het inwinnen van die informatie, die over 
het desbetreffende land na de literatuurstudie nog ontbreekt, is 
toegespitst. Vervolgens zijn de antwoorden van de 
respondenten geanalyseerd en werd, waar nodig, aanvullende 
informatie opgevraagd. 
De geciteerde buitenlandse wetgeving is afkomstig uit de 
bijlagen bij de CEFL National reports on Divorce en de CEFL 
National reports on Parental Responsibilities. Daarnaast 
hebben wij voor Servië gebruik kunnen maken van een 
voorhanden Engelse vertaling. Van de relevante Sloveense 
wettekst ontbreekt helaas een recente vertaling in een 
courante taal. 
 
2. SELECTIE VAN RELEVANTE EUROPESE LANDEN 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre in andere 
Europese landen in de wet of anderszins (jurisprudentie) is 
geregeld dat ongehuwde/niet-geregistreerde ouders, indien zij 
uiteen gaan, afspraken moeten maken over de invulling van 
hun voortgezet ouderschap. Hiertoe selecteren wij eerst die 
landen waarin in het kader van een echtscheiding dergelijke 
afspraken zijn vereist. Vervolgens zoomen wij nader in op de 
aldus geselecteerde landen, op zoek naar die landen die ook 
bij het beëindigen van informele relaties dergelijke afspraken 
eisen. 
 
2.1 AFSPRAKEN OMTRENT KINDEREN BIJ 
ECHTSCHEIDING IN EUROPA 
In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre het 
maken van afspraken over de kinderen een voorwaarde is voor 
echtscheiding in de 22 landen die hebben geparticipeerd in 
het CEFL-onderzoek naar echtscheiding en partneralimentatie 
(Divorce and maintenance between former spouses). In tien 
van deze 22 CEFL-landen is het maken van afspraken over 
de kinderen een voorwaarde voor echtscheiding op 
gemeenschappelijk verzoek. Het betreft de volgende landen: 
België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland. Bovendien zou 
Nederland zich met art. 815 Rv van het regeringsvoorstel voor 
dit rijtje kwalificeren. 
 
Deze questionnaires en de antwoorden van de experts zijn aan 
dit rapport toegevoegd als bijlage 2. 
Voor de verkrijging van echtscheiding op eenzijdig verzoek is 
in geen van de CEFLlanden het maken van afspraken over de 
kinderen een voorwaarde voor echtscheiding. Wel vereist het 
regeringsvoorstel, evenals het verworpen initiatiefwetsvoorstel 
van Luchtenveld, ook voor echtscheiding op eenzijdig verzoek 
een ouderschapsplan. Dit voorstel houdt op dit punt derhalve 
een unicum in Europa in. 
Het ligt voor de hand dat de landen die ook bij het verbreken 
van informele relaties afspraken over de kinderen vereisen of 
aanmoedigen, gezocht moeten worden tussen de tien 
genoemde landen die dit voor echtscheiding als voorwaarde 
stellen. In de volgende paragraaf zetten wij deze zoektocht 
voort. 
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2.2 AFSPRAKEN OMTRENT KINDEREN BIJ HET 
BEËINDIGEN VAN INFORMELE RELATIES IN 
EUROPA 
Voor ons onderzoek zijn ook de CEFL National Reports 
Regarding Parental Responsibility zeer nuttig gebleken, 
hoewel in de questionnaire op basis waarvan deze nationale 
rapporten zijn opgesteld, geen specifieke vraag is gesteld naar 
het maken van afspraken omtrent kinderen bij scheiding van 
ongehuwde/niet-geregistreerde ouders. Met name de vragen 
23 en 25 van de questionnaire, betreffende de verdeling van 
gezag tussen ongehuwde/ongeregistreerde ouders bij 
scheiding, hebben tot verhelderende antwoorden geleid: 
Question 23: 
How, if at all, is the attribution of parental responsibilities 
affected by the ending of the unmarried parents' relationship? 
Question 25: 
To what extent, if at all, are unmarried parents free to agree 
upon the attribution of parental responsibilities after the ending 
of their relationship? 
In dit verband zijn ook de vragen 29, 30, 38 en 46 relevant, zij 
het in beduidend mindere mate. 
 
Uit de antwoorden op vraag 23 blijkt dat het beëindigen van 
een informele relatie in vrijwel alle systemen in beginsel geen 
effect heeft op de wijze waarop het gezag was verdeeld 
(attribution) staande de relatie. Indien derhalve tijdens de 
relatie sprake was van gezamenlijk gezag, dan loopt dit na 
beëindiging van de relatie automatisch door. Niet alleen de 
verdeling van het gezag, maar ook de wijze waarop het gezag 
wordt uitgeoefend (exercise) wordt in de 
meeste nationale systemen niet beïnvloed door het verbreken 
van de informele relatie. Dit sluit echter niet uit dat een 
uitspraak van de rechter of een afspraak tussen de ouders 
over de wijze waarop het gezamenlijk gezag daadwerkelijk 
wordt uitgeoefend, dit gezamenlijk gezag in de praktijk tot een 
lege huls kunnen maken.  
De resultaten van ons op de CEFL National Reports on 
Parental Responsibilities gebaseerde onderzoek, zijn 
samengevat in onderstaand overzicht 1. 
 
OVERZICHT 1 
Vraag: In hoeverre is het maken van afspraken over kinderen 
verplicht in geval van het verbreken van een relatie anders dan 
huwelijk of geregistreerd partnerschap? 
Landen: 
Beide partners zijn ouders 
Een van beide partners is ouder 
België Nee Nee 
Bulgarije Nee Nee 
Denemarken Nee Nee 
Duitsland Nee Nee 
Engeland/Wales Nee Nee 
Finland Nee Nee 
Frankrijk Nee Nee 
Griekenland Nee Nee 
Hongarije Nee Nee 
Ierland Nee Nee 
Italië Nee Nee 
Litouwen Nee Nee 
Nederland Nee Nee 
Noorwegen Nee Nee 
Oostenrijk In beginsel ja, art. 167 jº 177 en 177a 
ABGB 
Nee 
Polen Nee Nee 
Portugal In beginsel ja, art. 1912 jº 1905 Portugees 
BW Nee 

Rusland Nee Nee 
Spanje Nee Nee 
Tsjechië Nee Nee 
Zweden Nee Nee 
Zwitserland Nee Nee 
 
Voor dit onderzoek is het meest van belang dat uit de 
antwoorden op beide vragen - in het bijzonder vraag 25 - blijkt 
dat het in Oostenrijk en Portugal voor het dóórlopen van 
gezamenlijk gezag na scheiding een formele voorwaarde is dat 
partijen bij overeenkomst in meer (Portugal) of mindere 
(Oostenrijk) mate afspraken moeten maken over de kinderen. 
In § 3.2 resp. § 3.3 zullen wij nader op de relevante 
bijzonderheden van het Oostenrijkse en Portugese recht 
ingaan. 
Bovendien is gebleken dat in Zwitserland l’autorité tutélaire op 
gemeenschappelijk verzoek van ongehuwde ouders aan 
beiden het gezamenlijk gezag toekent - mits in  
oveenstemming met het belang van het kind -, op voorwaarde 
dat zij ter beoordeling aan deze autorité tutélaire een 
overeenkomst overleggen waarin zij de zorg en de 
kinderalimentatie hebben geregeld.10 De eis van deze 
overeenkomst is echter niet gekoppeld aan de scheiding van 
deze ongehuwde ouders en geldt zodra deze ouders 
gezamenlijk gezag wensen. Deze bepaling zal derhalve eerder 
van toepassing zijn in goede tijden. Bij scheiding van de 
ongehuwde ouders loopt het gezamenlijk gezag echter 
automatisch door, zonder dat daarvoor een nieuwe 
overeenkomst is vereist. Op het Zwisterse recht zal hieronder 
derhalve niet nader worden ingegaan. 
Het is wel raadzaam gebleken om ons niet te beperken tot de 
reeds ruime kring van CEFLlanden. 
Nader literatuuronderzoek leerde dat ook in Slovenië en in 
Servië bij zowel echtscheiding als het verbreken van informele 
relaties een overeenkomst over de kinderen is 
vereist. In deze landen zijn beide samenlevingsvormen immers 
zo goed als gelijk gesteld aan elkaar. In Slovenië moeten 
ouders die niet of niet meer samenleven een overeenkomst 
maken over gezag, de opvoeding, kinderalimentatie en 
omgang. Zij moeten dit bovendien in alle gevallen, dus niet 
slechts in geval van voortgezet gezamenlijk gezag (zie nader § 
3.4). In Servië moeten de ouders ook in alle gevallen een 
overeenkomst maken, maar deze overeenkomst hoeft slechts 
de hoofdverblijfplaats van het kind te betreffen (zie nader § 
3.5). 
 
 Aldus § 298a (1) Zwitsers BW: Sur requête conjointe des père 
et mère, l’autorité tutélaire attribue l’autorité parentale 
conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit 
compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils 
 
3 AFSPRAKEN OMTRENT KINDEREN BIJ HET 
VERBREKEN VAN EEN INFORMELE RELATIE 
IN OOSTENRIJK, PORTUGAL, SLOVENIË EN SERVIË 
 
3.1 Inleiding 
Op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 is 
gebleken dat Oostenrijk, Portugal, Servië en Slovenië als enige 
landen in Europa het maken van afspraken over de kinderen 
vereisen bij het verbreken van informele relaties. In dit 
hoofdstuk zal op de regelgeving en praktijk ten aanzien van dit 
punt in elk van deze landen nader worden ingegaan. 
Belangrijke bron van informatie hierbij zijn de antwoorden op 
de questionnaires die wij in het kader van dit onderzoek 
hebben rondgestuurd naar onze informanten in deze vier 
landen (zie bijlagen 1 en 2). 
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3.2 Oostenrijk 
3.2.1 Overeenkomst over de hoofdverblijfplaats van een 
minderjarig kind 
Sinds de Kindschaftsrechts-Änderungsgezetz van 2001 kent 
Oostenrijk de mogelijkheid van voortgezet gezamenlijk gezag 
na het verbreken van een relatie. Art. 177 lid 1 Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch (hierna: ABGB) bepaalt dit voor de 
echtscheiding: 
Wird die Ehe des Elterns eines minderjärigen ehelichen Kindes 
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt, so bleibt die 
Obsorge beider Eltern aufrecht. 
Deze bepaling is eveneens van toepassing op echtgenoten die 
op informele wijze uit elkaar gaan (zie schakelbepaling art. 
177b ABGB) én op de in dit onderzoek centraal staande groep 
van ouders die hun informele samenlevingsvorm verbreken 
(krachtens schakelbepaling art. 167 lid 1, slot ABGB11), tot 
welke laatste groep wij ons hieronder uiteraard beperken. 
Krachtens art. 167 jº art. 177 lid 2 ABGB zijn ouders die hun 
informele relatie verbreken in geval van gezamenlijk gezag 
verplicht om bij overeenkomst de 
soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur 
participation à la prise en charge de l’enfant et la 
répartition des frais d’entretien de celui-ci. 
 
Deze schakelbepaling staat in de afdeling getiteld: 
Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und unehelichen 
Kindern. 
 
hoofdverblijfplaats van een minderjarig kind te bepalen en deze 
overeenkomst aan de rechter 
over te leggen: 
 
In jedem Fall einer Obsorge beider Eltern haben sie dem 
Gericht eine Vereinbarung darüber vorzulegen, bei welchem 
Elternteil sich das Kind hauptsächlich aufhalten soll. 
 
De overeenkomst moet innerhalb angemessener Frist na de 
scheiding totstandkomen (art. 167 resp. art. 177b j° art. 177a 
lid 1 ABGB). 
Naar Oostenrijks recht is de overeenkomst over de 
hoofdverblijfplaats van het kind de enige afspraak die 
scheidende ouders omtrent hun minderjarige kinderen moeten 
maken. 
Achterliggende gedachte is het vanuit psychologisch-
wetenschappelijke hoek benadrukte belang van een 
hoofdverblijfplaats voor het kind ter waarborging van zijn 
gevoel van veiligheid en van de continuïteit (met name op 
school). 
Met deze eis heeft de Oostenrijkse wetgever derhalve in ieder 
geval het signaal willen afgeven dat ouders een 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de stabiliteit in 
het leven van het minderjarig kind. 
De rechter zal de aan hem voorgelegde overeenkomst moeten 
toetsen aan het belang van het kind en na een positief oordeel 
goedkeuren, krachtens art. 167 jº art. 177 lid 3 ABGB: 
Das Gericht hat die Vereinbarung der Eltern zu genehmigen, 
wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht. 
Hoewel de wet niet een bepaalde vorm voor de overeenkomst 
voorschrijft, wordt in de literatuur aangenomen dat een 
schriftelijke vorm vereist is, om de rechter in staat te stellen de 
overeenkomst aan het belang van het kind te toetsen.  
 
Aldus Roth in antwoord op de questionnaire (zie bijlage 2). 
 
 
 
 

3.2.2 Lex imperfecta 
Informeel samenlevende ouders kunnen hun relatie in 
Oostenrijk ook op informele wijze beëindigen. Voor hen bestaat 
derhalve geen formele verplichting om bij de rechter of een 
andere autoriteit melding te maken van het beëindigen van hun 
relatie. Daarmee ontbreekt derhalve ook een formeel 
aanknopingspunt in de tijd voor controle op naleving van de in 
art. 167 lid 1 j° art. 177 lid 2 ABGB neergelegde verplichting 
een overeenkomst over de hoofdverblijfplaats van het kind 
over te leggen. In de praktijk zal de rechter immers doorgaans 
geen weet hebben van de informele scheiding van de ouders. 
Onze Oostenrijkse correspondente Prof. M. Roth heeft 
derhalve reeds eerder opgemerkt:14 “In practice, however, the 
court will usually not learn of the separation and thus not 
intervene unless one of the parents petitions the court.” 
Indien tussen partijen derhalve geen problemen rijzen omtrent 
de invulling van hun voortgezet gezamenlijk gezag na 
scheiding, bestaat geen noodzakelijke reden om aan de 
rechter daadwerkelijk de vereiste overeenkomst over de 
hoofdverblijfplaats van het kind over te leggen. Zolang de 
rechter geen weet heeft van het ontbreken van de 
overeenkomst, loopt het gezamenlijk gezag na scheiding 
gewoon door, ongeacht of de ouders daadwerkelijk de 
vereiste overeenkomst hebben gemaakt. De Oostenrijkse 
wetgever gedoogt deze vorm van automatische voortzetting 
van gezamenlijk gezag. 
De verplichting tot het sluiten van de overeenkomst is in deze 
gedoogperiode een lex imperfecta. Hiermee wordt bedoeld dat 
alle rechtsha ndelingen die door de gescheiden ouders 
in deze periode van voortgezet ouderschap zijn verricht, hun 
geldigheid behouden en deze niet met terugwerkende kracht 
verliezen, mocht de rechter naderhand, wegens het alsnog 
ontdekte ontbreken van de overeenkomst, een van beide 
ouders met het eenhoofdig gezag belasten (zie daarover nader 
3.2.3). Aan het voortgezet ouderschap zonder overeenkomst in 
de gedoogperiode zijn derhalve geen (terugwerkende) sancties 
of andere consequenties verbonden. 
 
3.2.3 Welke rol is de verplichte overeenkomst dan wel 
toebedeeld? 
De wetgever was zich er terdege van bewust dat de rechter in 
de praktijk geen weet zal 
hebben van een informele scheiding en daarmee geen controle 
kan uitoefenen op naleving van de plicht tot het overleggen van 
een overeenkomst. Desondanks is de eis van de verplichte 
overeenkomst volgens onze Oostenrijkse informante Prof. M. 
Roth geen dode letter, aangezien zij een rol gaat spelen, indien 
na gerezen problemen omtrent het voortgezet ouderschap, een 
van beide ouders zich alsnog tot de rechter wendt. 
Na een eenzijdig verzoek van een gescheiden ouder tot 
toekenning van eenhoofdig gezag of omtrent de invulling van 
het gezamenlijk gezag moet de rechter, bij gebleken 
ontbreken van de vereiste overeenkomst over de 
hoofdverblijfplaats van het kind, eerst trachten de ouders 
alsnog tot het maken van deze overeenkomst te bewegen. 15 
Hierbij kan mediation nuttig zijn. De rechter kan daartoe de 
procedure voor een periode van maximaal zes maanden 
schorsen. 16 Indien blijkt dat ouders er dan nog niet in zijn 
geslaagd de vereiste overeenkomst over de hoofdverblijfplaats 
van het kind te maken, zal de rechter aan een van beide 
ouders het eenhoofdig gezag toekennen (art. 167 jº art. 177a 
lid 1, slot ABGB). Anders dan in Nederland is de verplichte 
overeenkomst daarmee een formele voorwaarde voor 
voortzetting van gezamenlijk gezag na scheiding, hoewel de 
wetgever, bij gebrek aan controlemogelijkheden, automatische 
voortzetting van gezamenlijk gezag zonder overeenkomst 
gedoogt. 
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3.3 Portugal 
3.3.1 Overeenkomst over het minderjarig kind 
Net als in Oostenrijk zijn krachtens een schakelbepaling, art. 
1912 van het Portugees Burgerlijk Wetboek, op de beëindiging 
van informele relaties de bepalingen van toepassing 
die betrekking hebben op echtscheiding of het informeel 
beëindigen van een huwelijk (factual separation). 
Art. 1912 Portugees BW: Regulating the exercising of custody 
With the necessary adjustments, the provisions of articles 1904 
to 1907 are applicable to the case referred to in the previous 
numbers. 
Art. 167 resp. 177b jº art. 177a ABGB. 
Art. 29 Außerstreitgezetz. 
 
Krachtens art. 1912 jº 1905 van het Portugees BW moeten 
ouders ook in geval van het verbreken van hun informele 
relatie een overeenkomst maken over de toekomst van het 
kind en over kinderalimentatie en deze overeenkomst ter 
goedkeuring aan de rechter voorleggen: 
Art. 1905 lid 1 Portugees BW: Divorce, judicial separation of 
spouses and property, declaration of nullity or annulment of the 
marriage In the case of divorce, judicial separation of spouses 
and property, declaration of nullity or annulment of the 
marriage, the future of the child, maintenance and its form, 
will all be regulated by an agreement between the parents, 
subject to approval by the court. Approval will be denied when 
the agreement does not serve the interests of the 
underage child (…). 
Navraag bij onze Portugese informanten leerde ons dat onder 
de ‘toekomst van het kind’ de hoofdverblijfplaats van het kind 
en de omgang tussen kind en de ouder bij wie het kind niet 
hoofdzakelijk verblijft, worden verstaan. Concreet moeten in de 
vereiste overeenkomst derhalve drie punten geregeld zijn: 
hoofdverblijfplaats, omgang en kinderalimentatie. 
Afgezien van deze inhoudelijke eis, stelt de wet geen formele 
eisen aan de overeenkomst. De overeenkomst kan derhalve in 
elke vorm aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal de 
overeenkomst vervolgens toetsen aan het belang van het kind 
(art. 1912 jº art. 1905 lid 1 Portugees BW). 
Uit artikel 1912 jº 1906 lid 1 blijkt vervolgens dat deze 
overeenkomst, formeel gezien, 17 een voorwaarde is voor 
voortgezet gezamenlijk gezag. 
Art. 1906 lid 1 Portugees BW: Custody in case of divorce, 
judicial separation of spouses and property, declaration of 
nullity or annulment of the marriage Providing that the parents 
reach an agreement, custody is exercised by both of them, 
deciding the issues that regard the child's life in circumstances 
similar to those that characterise wedlock. 
Zie § 3.3.2. 
 
 
3.3.2 Lex perfecta of lex imperfecta? 
Evenals in Oostenrijk kunnen informeel samenlevende ouders 
hun relatie in Portugal ook op informele wijze beëindigen. Voor 
hen bestaat geen formele verplichting om bij de rechter of 
een andere autoriteit melding te maken van het beëindigen van 
hun relatie. De rechter zal derhalve slechts op de hoogte raken 
van het beëindigen van de informele relatie en het 
ontbreken van de vereiste overeenkomst, indien een van beide 
ouders zich tot de rechter wendt met het verzoek het ouderlijk 
gezag te regelen, of indien de officier van justitie, die op 
een of andere wijze van het verbreken van de relatie op de 
hoogte is, een desbetreffende verklaring bij de rechter 
neerlegt, of door een tip van instituten als de school, een 
ziekenhuis of de kinderbescherming. 

Ook in Portugal ontbreekt derhalve een formeel 
aanknopingspunt in de tijd voor controle op naleving van de in 
art. 1912 jº 1905 Portugees BW neergelegde verplichting een 
overeenkomst over de hoofdverblijfplaats, omgang en 
kinderalimentatie aan de rechter over te leggen. In de praktijk 
zal de rechter immers doorgaans geen weet hebben van de 
informele scheiding van de ouders en kan het gezamenlijk 
gezag derhalve na scheiding gewoon doorlopen, terwijl de 
daarvoor formeel vereiste overeenkomst ontbreekt. Zolang 
tussen partijen derhalve geen problemen rijzen omtrent de 
invulling van hun voortgezet gezamenlijk gezag na scheiding, 
bestaat geen praktische reden om aan de rechter 
daadwerkelijk de vereiste overeenkomst over te leggen. 
Controle op de naleving van de verplichting tot een 
overeenkomst is dan ook heel moeilijk. Onze informanten 
geven dan ook aan dat het moeilijk te zeggen is of deze plicht 
daadwerkelijk werkt in de praktijk. Indien de rechter echter 
naderhand - op een van bovengenoemde wijzen - ontdekt 
dat de vereiste overeenkomst ontbreekt, leidt dit er, net als in 
Oostenrijk, (zo mogelijk na het beproeven van mediation, zie 
nader hieronder) toe dat de rechter het eenhoofdig gezag 
toewijst aan een van beide ouders, of, in uitzonderlijke 
gevallen, aan een derde of aan een heropvoedings- of 
welzijnsinstituut. Zie art. 1912 j° art. 1905 lid 2 en art. 1906 lid 
2 Portugees BW: Art. 1905 lid 2 Portugees BW: Divorce, 
judicial separation of spouses and property, declaration of 
nullity or annulment of the marriage In the absence of the 
agreement, the Court will rule safeguarding the interests of the 
underage child, including that of keeping close contact with the 
parent who does not have custody. The child may be entrusted 
to either parent or, whenever any circumstance referred 
to in article 1918 occurs, to a third person or to a re-education 
or welfare institution. 
Art. 1906 lid 2 Portugees BW: Custody in case of divorce, 
judicial separation of spouses and property, declaration of 
nullity or annulment of the marriage In the absence of such an 
agreement, the court will decide that custody is exercised by 
the parent to whom the child is entrusted. 
Uitgaande van het geval dat de rechter naderhand ontdekt dat 
de voor voortgezet gezamenlijk gezag vereiste overeenkomst 
ontbreekt, is sprake van een grijze periode tussen de 
beëindiging van de informele relatie en de uitspraak waarin de 
rechter een (of geen) van beide ouders met het gezag belast. 
Hierboven hebben wij gezien dat in die periode, bij gebrek aan 
wetenschap bij de rechter, het gezamenlijk gezag zonder de 
vereiste overeenkomst, met gedogen van de 
wetgever, kan doorlopen. 
Ook hier rijst weer de vraag of de rechtshandelingen, verricht 
in deze grijze gedoogperiode door de ouder(s) die naderhand 
níet door de rechter met het gezag is (zijn) belast, rechtsgeldig 
zijn verricht en deze geldigheid ook behouden, of dat zij deze 
geldigheid met terugwerkende kracht verliezen. Het antwoord 
op deze vraag kunnen wij helaas niet zekerheid geven, nu 
zelfs onze Portugese informanten, zij het met de nodige 
voorzichtigheid, lijken te willen suggereren dat de geldigheid 
van deze rechtshandelingen ‘may be questioned’. 
Er zou derhalve, anders dan in Oostenrijk, wellicht een sanctie 
(nietigheid met terugwerkende kracht van de 
rechtshandelingen verricht door de later van zijn gezag 
ontnomen ouder) kunnen staan op het ontbreken van de 
vereiste overeenkomst, vooropgesteld dat deze omissie 
aan het licht is gekomen. 
Tegen het bestaan van een dergelijke sanctie lijkt de 
omstandigheid te pleiten dat de wet aan de ouders geen 
formele termijn stelt ná het verbreken van hun informele relatie, 
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binnen welke zij de vereiste overeenkomst over de kinderen 
moeten opstellen. Indien de officier van justitie – die, zoals 
boven bleek, bij de rechter het initiatief tot het regelen van het 
(eenhoofdig) gezag kan nemen - dit initiatief daadwerkelijk 
neemt, is het volgens onze informanten zelfs gebruikelijk dat 
de rechter enkele maanden wacht met zijn uitspraak waarin 
hij een van beide ouders met het eenhoofdig gezag belast, om 
partijen de gelegenheid te geven zich te verzoenen. In dit geval 
bestaat deze grijze periode met medeweten van de 
competente autoriteiten en zou het merkwaardig zijn, als de 
rechtshandelingen van de ouder die uiteindelijk het gezag 
verliest met terugwerkende kracht hun geldigheid verliezen. 
Bovendien zal rechter niet bij de enkele constatering dat een 
overeenkomst ontbreekt, voetstoots overgaan tot de beslissing 
omtrent de toekenning van het eenhoofdig gezag aan een 
van de ouders. De rechter kan namelijk in elke fase van de 
procedure, als hij dat opportuun acht, op verzoek van de 
belanghebbenden of ambtshalve de ouders het bevel geven tot 
inschakeling van openbare of particuliere 
bemiddelingsdiensten om alsnog tot de voor het voortgezet 
gezamenlijk gezag vereiste overeenkomst te komen. Hiertoe 
bestaan de in 1997 door het Ministerie van Justitie opgerichte 
Gabinete de Mediação Familiar (dienst voor 
gezinsbemiddeling) en enkele diensten voor 
gezinsbemiddeling op gemeentelijk niveau.18 
Ook in deze gevallen bestaat de grijze periode, in ieder geval 
deels, derhalve met medeweten van de rechter. 
Al met al is het punt van de rechtsgeldigheid van de 
rechtshandelingen in de grijze periode, ook voor onze 
Portugese informanten, niet geheel duidelijk. Het heeft er 
echter alle schijn van dat de verplichting tot het maken de 
overeenkomst evenals in Oostenrijk een lex imperfecta is, 
zodat de rechtshandelingen uit de grijze periode waarschijnlijk 
hun geldigheid behouden. 
 
3.3.3 Welke rol is de verplichte overeenkomst toebedeeld? 
Ook de Portugese wetgever was zich er terdege van bewust 
dat de rechter in de praktijk geen weet zal hebben van een 
informele scheiding en daarmee geen controle kan uitoefenen 
op naleving van de plicht tot het overleggen van een 
overeenkomst. Zoals bleek, gedoogt de wetgever als het ware 
dat het gezamenlijk gezag na scheiding zonder de verplichte 
overeenkomst kan worden voortgezet. 
Desondanks is de eis van de verplichte overeenkomst ook in 
Portugal geen dode letter, aangezien zij een rol gaat spelen, 
zodra de rechter ontdekt dat de vereiste overeenkomst 
ontbreekt, zoals in § 3.3.2 is gebleken. In dat geval zal de 
rechter immers – zo mogelijk na het beproeven van mediation - 
het eenhoofdig gezag toewijzen aan een van beide ouders (of 
aan een derde). Zie art. 1912 j° art. 1905 lid 2 en art. 1906 lid 2 
Portugees BW. 
Doel van de verplichte overeenkomst is derhalve, dat de 
Portugese wetgever, anders dan de Nederlandse, de 
overeenkomst over het hoofdverblijf, de omgang en de 
Zie de questionnaire 'Ouderlijke verantwoordelijkheid - 
Portugal': 
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_por
_nl.htm 
 
kinderalimentatie als voorwaarde voor het voortgezet 
gezamenlijk gezag heeft willen stellen, zoals expliciet is 
bepaald in art. 1906 lid 1 Portugees BW (zie § 3.3.1) 
 
3.4 Slovenië 
3.4.1 Gelijkwaardigheid tussen huwelijk en buiten-
huwelijkse samenleving 

Reeds in de Marriage and Family Relations Act (hierna: MFRA) 
van 1976 zijn het huwelijk en de duurzame buiten-huwelijkse 
samenleving gelijkwaardig aan elkaar beschouwd voor wat 
betreft de persoonlijke rechten en plichten van de partners 
onderling (en dus niet zonder meer ten op zichte van hun 
kinderen) en voor wat betreft de vermogensrechtelijk gevolgen. 
Op deze punten hebben beide samenlevingsvormen derhalve 
dezelfde juridische gevolgen. De buitenhuwelijkse 
samenleving wordt in art. 12 MFRA omschreven als een 
stabiele samenleving van een man en een vrouw die niet zijn 
getrouwd, en tussen wie geen huwelijkse beletselen 
bestaan. 
In 2004 is de MFRA gewijzigd op het terrein van de relatie 
tussen ouders en kinderen en strekt de gelijkstelling van 
huwelijk en buiten-huwelijkse samenleving zich ook uit over de 
relatie tussen partners en hun kinderen. Zo is op het punt van 
het ouderlijk gezag bij verbreking van de relatie het verschil 
tussen het huwelijk en de buitenhuwelijkse samenleving 
opgeheven (zie nader § 3.4.2.). Wel is ten aanzien van de 
afstamming het verschil tussen de beide samenlevingsvormen 
behouden. De presumptie va n vaderschap van de partner van 
de moeder van het kind geldt niet voor de ongehuwd 
samenwonende partners. Immers, pas ná erkenning door de 
vader, zijn de kinderen geboren binnen niet-huwelijkse 
samenleving gelijk aan de kinderen uit huwelijk voor wat betreft 
hun rechten en plichten ten opzichte van hun ouders en 
overige verwanten.  
 
3.4.2 Overeenkomst over de kinderen bij het verbreken van 
de relatie 
Een belangrijk novum dat bij de wijziging van de MFRA in 2004 
is geïntroduceerd, is de mogelijkheid van de voortzetting van 
gezamenlijk gezag na de scheiding van de ouders en de 
gelijkstelling van de binnen en buiten het huwelijk geboren 
kinderen met betrekking tot het  ouderlijk gezag na de 
beëindiging van de relatie tussen hun ouders. Krachtens art. 
105 MFRA moeten zowel gehuwden als informeel 
samenwonende ouders die hun relatie verbreken een 
overeenkomst maken over het gezag, de opvoeding, 
kinderalimentatie en omgang. Navraag bij onze Sloveense 
informante Dr. S. Kraljic leerde dat hieronder mede wordt 
verstaan het maken van afspraken over de hoofdverblijfplaats 
van het kind en de wijze waarop voor het kind bestemde 
goederen (bijvoorbeeld post) en informatie aan het kind zullen 
worden overgedragen. 
Ouders mogen ten aanzien van het gezag overeenkomen dat 
zij na scheiding het gezamenlijk gezag behouden of krijgen, of 
dat een van hen het eenhoofdig gezag krijgt ten 
aanzien van een of alle kinderen. 
Bij het sluiten van een overeenkomst mogen de ouders de hulp 
van het center for social work inroepen. De rechtbank moet de 
overeenkomst vervolgens ambtshalve aan het belang van het 
kind toetsen. Als de overeenkomst deze rechtelijke toets niet 
kan doorstaan, wordt het verworpen. Als de ouders geen 
overeenkomst konden bereiken, of de voorgestelde 
overeenkomst door de rechtbank is verworpen, beslist de 
rechter over de kwesties genoemd in art. 105 MFRA. In dit 
geval wordt het gezag aan een van de ouders (soms ook aan 
een derde) toegekend. Een overeenkomst tussen de ouders is 
derhalve een voorwaarde voor het voortzetten van het 
gezamenlijk gezag na de beëindiging van de formele of 
informele relatie tussen de ouders. 
Indien ten tijde van het verbreken van de relatie reeds sprake 
is van eenhoofdig gezag, schrijft art. 113 MFRA voor dat de 
ouders een overeenkomst moeten sluiten over kwesties die 
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de ontwikkeling van het kind betreffen. Over de punten die het 
dagelijks leven van het kind betreffen, beslist de ouder die het 
gezag heeft. 
De in art. 105 MFRA neergelegde eis tot het sluiten van een 
overeenkomst aangaande de kinderen betreft, als uitvloeisel 
van de in § 3.4.1 beschreven gelijkstelling van huwelijk en 
buiten-huwelijkse samenleving, beide samenlevingsvormen. 
De werkelijke positie van gehuwde en ongehuwde ouders is 
echter verschillend. Om een echtscheiding te verkrijgen 
moeten echtgenoten de gang naar de rechter maken. Er is 
derhalve een formeel moment waarop de rechter kan 
controleren of daadwerkelijk sprake is van de door art. 105 
MFRA vereiste overeenkomst. 
De niet-huwelijkse samenleving ontstaat daarentegen op 
informele wijze en wordt ook weer op informele wijze 
beëindigd, dus zonder tussenkomst van de rechter. Wat dit 
voor consequenties heeft voor de aard van de verplichting voor 
informeel samenlevenden om een overeenkomst te maken 
over de kinderen, zal in de volgende subparagraaf blijken. 
 
3.4.3 Lex imperfecta  
Informeel samenlevenden die hun relatie willen verbreken, zijn 
niet verplicht een staatsautoriteit (bijvoorbeeld de rechter) of 
overige autoriteit (bijvoorbeeld het center for social work) te 
informeren over de beëindiging. Zij kunnen de scheiding 
derhalve geheel zelf regelen. Wel legt art. 105 MFRA hen 
daarbij de plicht op om een overeenkomst omtrent de 
kinderen te maken. Krachtens art. 105 MFRA zijn de partners, 
anders dan bijvoorbeeld in Oostenrijk, echter niet wettelijk 
verplicht, om die overeenkomst ook aan de rechter voor te 
leggen. 
Een formeel aanknopingspunt in de tijd voor controle op 
naleving van deze plicht ontbreekt, vanwege het informele 
karakter van het beëindigen van de relatie, derhalve ook 
hier weer. Hierbij sluit aan dat ook in Slovenië de bepaling van 
art. 105 MFRA ten aanzien van informeel samenlevenden een 
lex imperfecta is, in die zin dat het niet voorziet in sancties 
in geval van schending daarvan. Formeel gezien is de 
overeenkomst van art. 105 MFRA derhalve vereist voor 
voortgezet gezamenlijk gezag, maar de facto loopt de 
gezagstoestand van voor de scheiding gewoon automatisch 
door. De bevoegde autoriteiten vernemen de verbreking van 
de informele samenleving dikwijls pas als problemen tussen de 
ouders ontstaan zijn en ze zich tot de rechter of het center for 
social work wenden. Dan ontstaat een situatie vergelijkbaar 
met die tussen scheidende echtgenoten: als er een 
overeenkomst tussen de ex-partners is gemaakt, wordt die 
ambtshalve door de rechter getoetst, als er geen 
overeenkomst tot stand is gekomen, beslist de rechter over het 
gezag en andere kwesties. 
Navraag bij onze Sloveense informante Kraljic leerde dat de 
verplichte overeenkomst van art. 105 MFRA vormvrij is. In de 
praktijk, als de ongehuwde ouders een goede 
verstandhouding hebben, maken ze na het verbreken van hun 
informele relatie dikwijls eerst mondeling afspraken over de 
kinderen, zonder dat dit door de overheid te controleren is. 
Dergelijke mondelinge afspraken zijn niet afdwingbaar en 
bieden de ouders onvoldoende zekerheid. Om die reden komt 
het voor dat deze ouders hun afspraken in schriftelijke vorm 
vrijwillig aan de rechter voorleggen. De rechter zal de 
overeenkomst in een niet-contentieuze procedure ambtshalve 
toetsen aan het belang van het kind en bij een positief oordeel 
van een executoriale titel voorzien. Hiermee creëren ouders - 
het zij nogmaals benadrukt, vrijwillig - rechtszekerheid in hun 
onderlinge verhouding en in hun relatie tot hun kinderen. 
 

3.4.4 Welke rol is de verplichte overeenkomst dan wel 
toebedeeld? 
Hoewel de naleving van de plicht een overeenkomst te sluiten 
in geval van het verbreken van een informele relatie niet te 
controleren is, schrijft de MFRA dit toch ook voor dit geval voor 
ter voorkoming van discriminatie tussen kinderen die binnen 
dan wel buiten huwelijk zijn geboren. De verplichting strekt 
derhalve ter bevordering van verdere gelijkstelling van 
huwelijkse en buiten-huwelijkse relaties. Net als in Oostenrijk 
en Portugal, wordt in Slovenië het vermogen van de ouders om 
met betrekking tot kinderen een overeenkomst te sluiten 
gezien als een onmisbare voorwaarde voor de voortzetting van 
gezamenlijk gezag na de scheiding. Een andere  
achterliggende gedachte van de verplichte overeenkomst is het 
beschermen van minderjarige kinderen in geval van scheiding 
van hun ouders. 
 
3.5 Servië 
3.5.1 Gelijkwaardigheid tussen huwelijk en buiten-
huwelijkse samenleving 
Servië heeft in 2005 naar het voorbeeld van Slovenië, de 
duurzame buiten-huwelijkse samenleving met het huwelijk 
gelijk gesteld (art 4 (2) van de Family Act van 2005, hierna: 
FA). De buitenhuwelijkse samenleving wordt in art. 4 (1) FA 
omschreven als een stabiele samenleving van een man en een 
vrouw die niet zijn getrouwd, en tussen wie geen huwelijkse 
beletselen bestaan. Net als in Slovenië is de gelijkstelling met 
betrekking tot kinderen beperkt: krachtens het art. 45 (1) FA 
geldt de presumptie van vaderschap van de partner van de 
moeder van het kind niet voor de ongehuwde samenwonende  
partners. 
 
3.5.2 Overeenkomst over de kinderen bij het verbreken van 
de relatie 
De FA heeft de mogelijkheid van voortzetting van het 
gezamenlijk gezag na de scheiding van de ouders 
geïntroduceerd. Tevens heeft de FA de binnen en buiten het 
huwelijk geboren kinderen met betrekking tot het ouderlijk 
gezag na de beëindiging van de relatie tussen hun 
ouders volledig gelijkgesteld. In verband met het gezag na de 
scheiding spreekt de wet niet over de ‘echtgenoten’ of 
‘partners’, maar slechts over ‘ouders’. 
Net als in Slovenië moeten zowel gehuwden als informeel 
samenwonende ouders die hun relatie verbreken een 
overeenkomst maken over de toekomstige uitoefening van het 
gezamenlijk gezag (art. 75 (2) FA). De omvang van een 
dergelijke overeenkomst is echter veel beperkter dan in 
Slovenië. Net als in Oostenrijk is het enig verplichte punt 
waarover overeenstemming moet bestaan de 
hoofdverblijfplaats van het kind (art. 76 (2) FA). 
Net als in Slovenië mogen de ouders ten aanzien van het 
gezag overeenkomen dat zij na de scheiding het gezamenlijk 
gezag behouden of krijgen, of dat een van hen het eenhoofdig 
gezag krijgt ten aanzien van een of alle kinderen. 
De rechtbank moet de overeenkomst ambtshalve aan het 
belang van het kind toetsen (art 75 (2) FA). Als de 
overeenkomst deze rechtelijke toets niet kan doorstaan, wordt 
het verworpen. Art. 76 (1) FA schrijft de schriftelijke vorm voor 
een dergelijke overeenkomst voor. 
Als de ouders geen overeenkomst kunnen bereiken, of de 
voorgestelde overeenkomst door de rechtbank is verworpen, 
wordt het gezag door de rechtbank aan een van de ouders 
toegekend (art. 77 (3) FA). Een overeenkomst tussen de 
ouders is een voorwaarde voor het voortzetten van het 
gezamenlijk gezag na de beëindiging van de formele of 
informele relatie tussen de ouders. 
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Net als in Slovenië is de eis tot het sluiten van een 
overeenkomst aangaande de kinderen een uitvloeisel van de 
gelijkstelling van huwelijk en buitenhuwelijkse samenleving. 
De wijze van het beëindigen van deze twee 
samenlevingsvormen verschilt echter wel aanzienlijk. Voor de 
verbreking van het huwelijk is rechterlijke tussenkomst vereist. 
Er is derhalve een formeel moment waarop de rechter kan 
controleren of de echtgenoten de vereiste overeenkomst 
daadwerkelijk hebben opgesteld. 
De niet-huwelijkse samenleving ontstaat echter op informele 
wijze en wordt ook weer op informele wijze, zonder 
tussenkomst van de rechter, beëindigd. Dat maakt het uiterst 
moeilijk om te controleren of daadwerkelijk sprake is van de 
vereiste overeenkomst over de kinderen. Dit gebrek aan 
controle heeft gevolgen voor de aard van de verplichting tot het 
maken van de overeenkomst, zoals in de volgende 
subparagraaf zal blijken. 
 
3.5.3 Lex imperfecta 
De samenwonende partners kunnen hun relatie beëindigen 
zonder enige overheidsinstantie daarover te informeren. Als ze 
de afspraken met betrekking tot de kinderen op dezelfde 
informele wijze maken, zullen ze geen behoefte hebben aan 
formalisering van die afspraken, zolang hun onderlinge 
verstandhouding goed is. Om die reden volstaan de ouders, 
net als in Slovenië, vaak slechts met het maken van informele 
mondelinge afspraken over de kinderen. Dat betekent niet dat 
het co-ouderschap niet mogelijk is 
De bevoegde autoriteiten vernemen het verbreken van de 
informele samenleving dikwijls pas op het moment dat 
problemen tussen de ouders zijn ontstaan en deze ouders voor 
een oplossing daarvan naar de rechter stappen. Dan ontstaat 
een situatie vergelijkbaar met die tussen scheidende 
echtgenoten: als een overeenkomst tussen de ex-partners is 
gemaakt, wordt die ambtshalve door de rechter getoetst, als er 
geen overeenkomst tot stand is gekomen, beslist de rechter 
over het gezag en andere kwesties. 
Hoewel de overeenkomst weliswaar een formeel vereiste voor 
het voortzetten van het gezamenlijk gezag is, kan de 
gezamenlijke gezagstoestand van vóór de scheiding na de 
scheiding de facto derhalve gewoon automatisch doorlopen, 
zonder de vereiste overeenkomst. Net als in de overige drie 
door ons onderzochte landen, gedoogt ook de Servische 
wetgever deze vorm van voortgezet gezag zonder de daarvoor 
vereiste overeenkomst. 
Ook in Servië is de regeling van art. 75-76 FA een lex 
imperfecta, omdat de wet niet voorziet in sancties in geval van 
schending daarvan gedurende de gedoogperiode. De 
rechtshandelingen, door een ouder ten aanzien van de 
kinderen verricht in deze periode van gedogen, verliezen 
namelijk niet met terugwerkende kracht hun geldigheid, indien 
deze ouder later bij rechterlijke uitspraak zijn gezag alsnog 
wordt ontnomen wegens het ontbreken van de 
overeenkomst. 
 
3.5.4 Welke rol is de verplichte overeenkomst dan wel 
toebedeeld? 
De voornaamste reden voor de invoering van de nieuwe 
regeling is, net als in Slovenië, het streven naar volledig gelijke 
behandeling van de binnen en buiten huwelijk geboren 
kinderen. 
Een andere reden is verdere gelijkstelling van het huwelijk en 
de buiten-huwelijkse relatie als instituten. Verder wordt met 
deze regeling een goede verstandshouding tussen de ouders, 
bevestigd door het bereiken van een overeenkomst, als een 
voorwaarde voor voortzetting van het gezamenlijk gezag na 
scheiding beschouwd. 

Onze Servische informante Prof. O. Cvejic-Jancic heeft 
benadrukt dat, omdat de Family Act pas net van kracht is, er 
nog bijna geen ervaring is met de werking van de regeling 
in de praktijk. 
 
4. VERGELIJKENDE ANALYSE OP BASIS VAN DE 
ONDERZOEKSVRAGEN 2, 3 EN 4 
In alle vier door ons nader onderzochte landen - Oostenrijk, 
Portugal, Servië en Slovenië -, waar de ongehuwde 
samenwonende partners in het geval van de beëindiging van 
hun relatie een overeenkomst over de kinderen moeten 
maken, vertonen de relevante wettelijke regelingen grote mate 
van overeenkomst. Tussen de wettelijke stelsels van deze vier 
landen enerzijds en het huidig Nederlands wettelijk stelsel 
betreffende het ouderlijk gezag anderzijds bestaan echter wel 
aanzienlijke verschillen. 
1. Doel van de verplichting tot een overeenkomst 
Verspreid over de vier onderzochte landen, zijn vier belangrijke 
redenen aan te wijzen voor de invoering van een verplichting 
tot het sluiten van de overeenkomst over kinderen in het geval 
van het verbreken van informele relaties: 
a) Voorwaarde voor voortzetting van het gezamenlijk gezag na 
scheiding (alle vier de landen) 
Dat betekent niet dat het co-ouderschap niet mogelijk is 
 
b) Het streven naar volledig gelijke behandeling van de binnen 
en buiten huwelijk geboren kinderen (Slovenië en Servië). 
 
c) Verdere gelijkstelling van het huwelijk en de buiten-
huwelijkse relatie als 
instituten (Slovenië en Servië). 
 
d) Bevordering van een goede verstandshouding tussen de 
partners (alle vier de landen). 
 
2. Omvang van de overeenkomst 
Met betrekking tot de omvang van de vereiste overeenkomst 
vallen de vier onderzochte landen in twee groepen uiteen (zie 
hieronder: overzicht 2). In Portugal en Slovenië is een 
tamelijk omvangrijke overeenkomst vereist. In Oostenrijk en 
Servië is daarentegen slechts het bereiken van 
overeenstemming over de gewone verblijfplaats van het kind 
verplicht. In Slovenië moeten ouders een overeenkomst maken 
over het gezag, de opvoeding, kinderalimentatie en omgang en 
– hoewel niet expliciet in de wet vermeld - over de 
hoofdverblijfplaats van het kind en het verstrekken van 
informatie aan het kind. In Portugal wordt een overeenkomst 
over de kinderalimentatie en de ‘toekomst van het kind’ vereist, 
waaronder ook de afspraken over de hoofdverblijfplaats van 
het kind en de omgang tussen kind en de ouder bij wie het kind 
niet hoofdzakelijk verblijft, worden verstaan. 
De regelingen in Portugal en Slovenië komen daarbij dichtbij 
de inhoud van het ouderschapsplan zoals voorgesteld in het 
wetsvoorstel 30 145 inzake bevordering voortgezet 
ouderschap en zorgvuldige scheiding. Krachtens 
ontwerpartikelen 80d, nieuw lid 2 Boek 1 BW en 815 nieuwe 
leden 2, 3 en 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet 
het ouderschapsplan tenminste afspraken over de zorg- en 
opvoedingstaken, de omgang, het over en weer informatie 
verschaffen en raadplegen en over de kosten van verzorging 
en opvoeding van minderjarige kinderen bevatten. 
 
3. Overeenkomst is geen vereiste voor scheiding 
In alle vier onderzochte landen is het maken van een 
overeenkomst over de kinderen, naar het moment gemeten, 
aan de verbreking van de informele relatie gekoppeld. 
Materieel gezien, is het maken van die overeenkomst echter  
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gekoppeld aan het regelen van het gezag na de scheiding. 
Anders dan bij echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, 
is het niet mogelijk om het maken van de afspraken over de 
kinderen als voorwaarde voor de beëindiging van de 
informele relatie te stellen. Hieraan staat de informele wijze 
van beëindiging van buitenhuwelijkse relaties immers in de 
weg. 
Nu de wet, bij gebrek aan controlemogelijkheden, voor de 
beëindiging van de informele relatie geen voorwaarde kan 
stellen, stelt de wetgever in Oostenrijk, Portugal, 
Slovenië en Servië de verplichting tot het maken van een 
overeenkomst voor ongehuwde ouders als voorwaarde voor 
het regelen van de gezagsverhoudingen na scheiding (zie 
overzicht 2). In het hierna volgende zal blijken dat deze 
zienswijze niet past in het stelsel van het Nederlandse 
gezagsrecht. 
 
Overzicht 2 
Landen waarin het maken van afspraken over de kinderen 
verplicht is in geval van het verbreken van een relatie 
anders dan huwelijk of geregistreerd partnerschap 
Landen:  
1. Nevengevolgen 
2. Voorwaarde voor scheiding? 
3. Voorwaarde voor voortgezet gezamenlijk gezag?  
Oostenrijk Hoofdverblijfplaats 
Nee Ja 
Portugal 
Hoofdverblijfplaats 
Omgang 
Kinderalimentatie 
Nee Ja 
Slovenië Gezag 
Opvoeding 
Kinderalimentatie 
Omgang 
Hoofdverblijfplaats 
Informatieverstrekking 
aan het kind 
Nee Ja 
Servië Hoofdverblijfplaats 
Nee Ja 
 
 
4. Overeenkomst is wel vereist voor voortzetting van 
gezamenlijk gezag 
In alle vier de landen is het maken van de overeenkomst met 
betrekking tot de kinderen een formele voorwaarde voor het 
continueren van het gezamenlijk gezag na de scheiding. Die 
voorwaarde geldt zowel voor gehuwde als voor ongehuwde 
scheidende ouders. Als de ouders niet in staat zijn geweest om 
tot een overeenkomst te komen, of de overeenkomst door de 
rechter is afgekeurd, wordt een van de ouders met het gezag 
belast. De gedachte daarachter is dat het voortzetten van het 
gezamenlijk gezag na de scheiding slechts dan zinvol is als 
beide ouders dat wensen én als sprake van een goede 
verstandhouding tussen hen is. 
In Oostenrijk een Portugal duurt het gezamenlijk gezag na 
scheiding slechts zolang voort als de ouders dat zelf willen. Als 
een van hen voortgezet gezamenlijk gezag niet meer 
ziet zitten - en mediation geen oplossing kan bieden - wordt 
een van de ouders met het gezag belast. De overeenstemming 
omtrent het gezag en de uitoefening daarvan is dus niet alleen 
een vereiste voor de voortzetting van het gezag op het moment 
van de scheiding, maar tevens een permanente voorwaarde 
voor diens voortbestaan.  

Vraag 1: Over welke nevengevolgen betreffende de kinderen 
moeten afspraken worden gemaakt? 
Vraag 2: Is het een voorwaarde voor het verbreken van de 
informele relatie? 
Vraag 3: Is het een voorwaarde voor voortgezet gezamenlijk 
gezag? 
 
Dat getuigt van een heel andere mentaliteit met betrekking tot 
het voortzetten van gezamenlijk gezag na scheiding, dan die 
waarop de huidige visie van de Nederlandse wetgever is 
gebaseerd. In Nederland loopt het gezamenlijk gezag sinds 
1997 in beginsel van rechtswege door. Geen gezamenlijk 
verzoek van de ouders of een overeenkomst over de 
uitoefening van het gezag is daarvoor vereist. Sinds het arrest 
van de Hoge Raad van 10 september 199925 vormt zelfs het 
ontbreken van goede communicatie tussen de ouders in 
beginsel geen beletsel meer voor het continueren van het 
gezamenlijk gezag. 
De Nederlandse benadering is in zijn algemeenheid in lijn met 
de situatie in het merendeel van de Europese landen, waar het 
gezamenlijk gezag na scheiding in beginsel van rechtswege 
doorloopt.26 De algemene trend in Europa is om, zoals in 
Nederland, steeds minder voorwaarden voor de continuering 
van het gezamenlijk gezag te stellen. De regeling 
in Oostenrijk, Portugal en Slovenië en Servië vertegenwoordigt 
derhalve meer het verleden dan het heden van Europa. 
Het koppelen van het voortzetten van gezamenlijk gezag aan 
het maken van een ouderschapsplan, zou in Nederland een 
stap terug zijn naar de situatie van vóór 1997. Dit zou zeer in 
het nadeel van een niet met het kind samenwonende ouder (in 
meer dan 85% van gevallen – de vader27) kunnen werken, 
omdat de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats 
heeft, door het frustreren van de overeenkomst ,ook het 
voortzetten van het gezamenlijk gezag zou kunnen 
tegenhouden. 
 
5. Ontbreken van controlemogelijkheden 
Zoals reeds sub 3 is gebleken, is het formele aanknopingspunt 
voor het maken van de bedoelde overeenkomst het moment 
van de verbreking van de informele relatie tussen de ouders. 
Dit formele aanknopingspunt is echter een groot probleem in 
alle vier de onderzochte landen. Het aanknopingspunt is 
natuurlijk ontleend aan de situatie bij echtscheiding. Bij 
echtscheiding is echter in deze vier landen altijd een 
overheidsinstantie betrokken (in alle landen de rechter, en in 
Portugal soms in plaats daarvan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand). Door dit formele moment is het afdwingen 
van de verplichting tot een overeenkomst in de 
echtscheidingssituatie tamelijk eenvoudig. 
Het verbreken van de informele relatie kent echter niet een 
dergelijk formeel moment, waarop de tussenkomst van een 
overheidsinstantie noodzakelijk is. Dat levert een groot 
probleem op. Hoewel de wettelijke regels van alle vier 
onderzochte landen het sluiten van de overeenkomst over 
kinderen formeel aan het verbreken van de relatie koppelen, is 
het naleven van deze verplichting nauwelijks te controleren. De 
overheidsinstanties krijgen namelijk geen informatie over het 
beëindigen van buitenhuwelijkse relaties, zolang de partners 
dat niet zelf ter kennis van de autoriteiten brengen. 
Daardoor ontstaat de situatie dat - hoewel de wet voor het 
doorlopen van gezamenlijk gezag formeel een overeenkomst 
van de ouders en rechtelijke tussenkomst vereist - het 
automatisch voortgezet gezamenlijk gezag in alle vier de 
onderzochte landen wordt gedoogd. 
In de praktijk loopt de gezagsituatie van vóór het verbreken 
van de relatie derhalve gewoon door. In Oostenrijk en Slovenië 
is dit gedoogbeleid openlijk erkend. De houding in Portugal 
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is, voor zover wij daarachter konden komen, meer aarzelend, 
maar komt in de praktijk op hetzelfde neer. In Servië is nog 
bijna geen ervaring opgedaan met de toepassing van de pas in 
2005 in werking getreden regels. 
 
6. Lex imperfecta 
Per saldo moet worden geconcludeerd dat in de vier 
onderzochte landen op het punt van de verplichte 
overeenkomst over kinderen bij het verbreken van informele 
relaties sprake is van een aanzienlijke discrepantie tussen 
juridische en feitelijke realiteit. De wet eist dat voor of kort na 
het verbreken van de relatie de vereiste overeenkomst wordt 
gesloten en aan rechterlijke controle wordt onderworpen. In de 
praktijk worden na deze scheiding slechts informele 
mondelinge afspraken gemaakt. Die afspraken worden pas 
aan rechterlijke controle onderworpen, indien tussen de ouders 
problemen over hun ouderschap na scheiding rijzen. 
Het ontbreken van wettelijke sancties op het niet-naleven van 
de verplichting om de bedoelde overeenkomst te maken, 
maakt de wettelijke regeling in alle vier de onderzochte 
landen tot een lex imperfecta. Het ontbreken van praktische 
prikkels om de gezagsverhouding na de scheiding te 
formaliseren (zoals het eisen van een formele autorisatie voor 
het handelen namens kinderen, of de aantastbaarheid van de 
verrichte rechtshandelingen), maakt het vereisen van deze 
overeenkomst slechts een declaratoire regeling die slechts 
vrijwillig wordt nageleefd. 
 
7. Toch niet helemaal een dode letter 
Tegelijkertijd is tijdens het onderzoek naar voren gekomen, dat 
de verplichting tot het sluiten van de bedoelde overeenkomst 
niet een volledig dode letter is. In Oostenrijk was de wetgever 
zich er immers wel degelijk van bewust dat de rechter in de 
praktijk geen weet zal hebben van een informele scheiding en 
dat de rechter daardoor geen controle kan uitoefenen op 
naleving van de plicht tot het overleggen van een 
overeenkomst. Toch koos de Oostenrijkse wetgever 
voor invoering van die verplichting, aangezien zij een rol gaat 
spelen, indien de gescheiden ouders naderhand problemen 
omtrent de uitoefening van het gezag krijgen en een van beide 
ouders zich alsnog tot de rechter wendt. En in Slovenië blijken 
ouders soms vrijwillig de vereiste overeenkomst ter 
goedkeuring aan de rechter voor te leggen, om zo meer 
rechtszekerheid te krijgen. 
 
Bijlage 1 
DE INFORMANTEN VOOR DE VIER GESELECTEERDE 
LANDEN 
OOSTENRIJK Prof. Marianne Roth 
Universiteit van Salzburg 
PORTUGAL Prof. Guilherme de Oliveira en Rosa Martins 
Universiteit van Coimbra 
SERVIË Prof. Olga Cvejic Jancic 
Universiteit van Novi Sad 
SLOVENIË Dr. Suzana Kraljic 
Universiteit van Maribor 
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Ruime ervaring en kennis      Adresgegevens: 
op het gebied van:    
 
-  omgangsrecht       Postbus 960 
-  ouderlijk gezag       7550 AZ Hengelo 
-  ondertoezichtstellingen      Bezoekadres:     
-  recht op informatie      Lansinkesweg 4 
-  uithuisplaatsingen      Telefoon: 074 – 2555661 
-  voogdij       Fax: 074 – 2555662    
-  echtscheidingen      E-mail: 
-  kinderalimentatie      rk@kaya-advocatenkantoor.nl 
-  partneralimentatie      www.kaya-advocatenkantoor.nl
-  boedelverdelingen       

 
Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 

 

 



 


