
Stichting 
Dwaze Vaders 

Omgangsrecht voor- en met kinderen 
 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 Jaargang 18, nummer 

     62 
          aug 2007 

In dit nummer o.a: 
 
Brief aan Politiek 
Flitsscheiding afgeschaft 
Vooral moeders nemen kinderen mee naar  
             buitenland 
Ingezonden stuk donateur 
Column Recht toe Recht aan 
Nieuw, Rechterlijke uitspraken 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

1  

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. 62: Leo Bevaart 
 

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

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

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de Bestuurstafel  
 
 
De zomervakantie is weer begonnen.  De afgelopen periode 
konden we o.a. kennismaken met nieuwbakken politici die 100 
dagen het land in trokken  om met “gewone” mensen zoals u 
en ik te praten.  Minister Rouvoet als minister van Jeugd en 
Gezin en Minister Hirsch-Balin als minister van Justitie. 
Conclusie kan kort zijn: beiden staan ver van de praktijk bij 
echtscheiding en kinderen. Het waren met name de SP en de 
VVD die de afgelopen maanden tegengas gaven  wat 
uiteindelijk o.a. resulteerde in de opname van een 
amendement  in het nieuwe wetsvoorstel waarin een kind “ 
recht op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders” 
heeft. (art 247 Boek 1 BW). Misschien een papieren tijger, 
maar het staat er wel en is wellicht een stapje in de goede 
richting. Dit geldt tevens voor de toevoeging dat ook niet met 
het gezag belaste ouder een ouderschapsplan kan 
ondertekenen.(art 815)  Een amendement voorstel van de PVV 
waarin met een sanctie van 1000 euro per overtreding 
gedreigd werd haalde het niet. 
 
Het wetsvoorstel, ook zoals het er nu ligt, blijft helaas hele 
zwakke en slechte punten houden. Als stichting hebben we 
hierop diverse malen gewezen. Hiernaast een van de brieven.  
Deze brief was gestuurd voordat een aantal amendementen 
aan het nieuwe wetsvoorstel waren toegevoegd. 
 
Het  gehele nieuwe wetsvoorstel wat 12 juni jl door de Tweede 
Kamer werd goedgekeurd, kunt u verderop in deze Nieuwsbrief 
lezen. Vanaf  eind september staat dit voorstel op de agenda 
van de Eerste Kamer.  Wij zullen zeker ook hierop weer 
reageren.  
 
De wet is een, maar de praktijk  met rechters, advocaten etc. is 
ook heel star.(en conservatief) Zoals u weet kan men ook een 
wettekst op meerdere manieren uitleggen.. Denk alleen maar 
aan de term “in het belang van het kind”  Daarom hebben we  
besloten een nieuwe rubriek te starten, nl. die van belangrijke 
rechterlijke uitspraken. Misschien te gebruiken in uw eigen 
zaak als jurisprudentie.  
 
 
Perry Stuart 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

 
 
 

Brief Stichting aan 
Politiek n.a.v. nieuw 
Wetsvoorstel 
 
    
Betreft:  Wet bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding (30145) 
 
Geacht Commissielid van Justitie, 
 
Binnenkort gaat u weer verder met het bespreken van het 
ouderschapsplan. (30145). Reden hiervoor is dat duizenden 
kinderen, ieder jaar weer, het contact verliezen met de andere 
ouder.  Oorzaak is meestal duidelijk, de strijd tussen de ouders 
waarbij een omgangsregeling dikwijls bewust gefrustreerd 
wordt. En u kent inmiddels wel de gevolgen voor de kinderen. 
De stichting Dwaze Vaders, met als doelstelling het 
waarborgen van het contact met beide ouders, maakt de 
praktijk mee van deze strijd tussen de ouders, die vaak door 
een van hen, of beiden, onderhouden wordt. U als politicus 
bent in staat hier iets tegen te doen door aanpassing van de 
wet.     
Wij verzoeken u de volgende overwegingen en/of vragen in 
ogenschouw te nemen:                                                                           
 
Ouderschapsplan 
- Als omgang vanaf het begin gefrustreerd wordt, hoe gaat u  
  het contact tussen beide ouders garanderen in het termijn   
  waarin een ouderschapsplan moet worden opgesteld?  
-Wat is een redelijk termijn om te blijven praten en wat is een  
  duidelijk endpoint waarop wordt gezegd dat een rechter gaat  
  beslissen als er al die tijd geen goede omgangsregeling/co-  
  ouderschap is.     
  Want hoe langer geen omgangsregeling hoe traumatischer  
  voor een kind. 
- Het ouderschapsplan betreft een plan betreffende de  
   kinderen, wat dikwijls al heel gevoelig ligt.  
  Waarom ook andere potentiële conflict zaken  hierin   
   betrekken zoals partner alimentatie, huis e.d?    
  Kans dat hierdoor bespreking ouderschapsplan langer gaat  
  duren is alleen maar groter. Bovendien is de kans op   
  “chantage” ook alleen maar groter. 
- Op dit moment heeft het geen gevolgen als mensen zich niet    
   aan het ouderschapsplan houden. Net zoals nu zal dit leiden  
   tot frustratie van omgang daar er geen verschil met nu is.    
   Hoe gaat u dit nu voorkomen? 
- Als een ouder het ouderschapsplan na enige tijd eenzijdig     
  willen aanpassen met betrekking tot omgang/co-ouderschap  
  hoe gaat u het contact van het kind met beide ouders  
  garanderen? 
- Waarom worden er niet direct sancties afgesproken in het  
  ouderschapsplan zodat beide ouders weten waaraan ze toe    
  zijn. Dit zal uiteindelijk een preventieve werking hebben en  
  draagt bij tot gelijkwaardigheid van beide ouders. 
 
Gelijkwaardigheid 
Een vader en een moeder zijn gelijkwaardig voor een kind met 
ieder eigen kwaliteiten. Behandel ze dan ook in wettekst en 
praktijk als gelijkwaardig. Uitgangbasis bij scheiding moet in 
theorie 50:50 zijn met een praktische invulling hierin.( school 
e.d.) En regels en sancties voor de een, betekent ook regels  
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en sancties voor de ander. In de huidige opinie en praktijk 
schijnt het traumatisch voor kinderen te zijn om ze bij de 
moeder weg te halen, maar ze bij de vader weghalen schijnt 
niet traumatisch voor kinderen te zijn. Ziet u het verschil? 
 
Kinderconsulent 
De meeste mensen die gaan scheiden zijn gewone mensen 
zoals u en ik en de kinderen zijn ook normale kinderen. De 
praktijk laat zien dat als het conflict tussen ouders verdwijnt de 
spanning ook zal verdwijnen waardoor de meeste kinderen 
zich weer normaal ontwikkelen.  
- Een kind wil gewoon dat het conflict tussen ouders opgelost   
   wordt, meer niet. Wat voegt een kinderconsulent toe aan het  
   oplossen van het conflict tussen de ouders? Want daar is  
   vaak al een mediator bij betrokken geweest.. 
- Is er onderzocht of kinderen überhaupt behoefte hebben aan  
  begeleiding bij een echtscheiding? 
- Hoe lang en tot hoever gaat de begeleiding van kinderen  
  wetende dat de oorzaak bij de ouders ligt?    
- Wat zijn de extra kosten van een gebruik van een  
  kinderconsulent gemiddeld per begeleidend geval? 
 
Mediation 
- De cijfers die bij onderzoeken naar de werking van mediation   
  worden gebruikt kloppen vaak niet en worden veel te   
  rooskleurig weergegeven. Veel mensen willen in de praktijk  
  niet eens starten met mediation en mediation afspraken  
  worden eenzijdig geschonden na verloop van tijd.  
  Hoe gaat  u deze problematiek aanpakken? 
  
Kosten 
- Kunt u concreet en transparant maken wat een   
   problematische scheiding nu eigenlijk kost? 
  Er komen inmiddels wel heel erg veel instellingen om de hoek  
  kijken. Zoals u het nu wilt: rechter,  advocaat, mediator,  
  kinderconsulent, raad voor kinderbescherming, jeugdzorg etc  
  etc. 
 
Tijdsduur 
- Waarom maakt u geen heldere start- en endpoints voor alle   
   betrokken partijen inzake echtscheiding en omgang?  Ook  
   hier, hoe langer een periode voor een kind duurt hoe  
   traumatischer het is. Op dit moment verstoppen de instanties  
   zich te gemakkelijk achter redenen als geen tijd, geen  
   mensen, geen geld. 
 
Gehuwd vs samenwonen 
- Kunt  u aan kinderen uitleggen waarom ze verschillend  
  behandeld  orden (met mogelijk verstrekkende gevolgen)  
  omdat ze de pech of geluk hebben dat beide ouders of een  
  van de ouders het gezag heeft?  
  Houdt u alstublieft op met discussies over juridisering en  
  dejuridisering. Beschouw kinderen van gehuwden of niet  
  gehuwden allemaal gelijk, ook in de wet. 
 
Raad voor de Kinderbescherming                   
Wellicht kunt u zich nog eens afvragen wat een 
kinderbeschermingsinstantie doet bij een echtscheiding tussen 
2 volwassenen. Het is logisch dat de meeste kinderen het 
vreselijk moeilijk vinden als hun ouders uit elkaar gaan en het 
is ook logisch dat dit nog eens extra moeilijk wordt als de 
ouders ruzie blijven maken.  
Het werkelijke belang van het kind in deze is dan ook hoe de 
“vrede” tussen de ouders te herstellen zodat beide ouders een 
normaal contact met hun kinderen kunnen hebben. 
Bij de Raad wordt er veel te veel geredeneerd vanuit het 
standpunt waarbij de oorzaak (= de ruzie over omgang) als 

gegeven wordt beschouwd en van waaruit dan bekeken wordt 
of de kinderen het wel aankunnen. En hiermee verandert een 
echtscheidingsprobleem naar een kinderprobleem.                    
En tsja,  iedereen weet wel dat conflicten spanningen geeft aan 
een kind en dat je die beter kunt vermijden. En aangezien 80% 
van de kinderen aan de moeder worden toegewezen kunt u 
wel raden wat dit voor vaak voor de vader betekent. 
 
Verder had natuurlijk een van de standaard onderzoeksvragen 
allang moeten zijn  welke ouder het beste het contact met de 
andere ouder kan garanderen in plaats van ouders de 
gelegenheid te geven om al hun kritiek op de ander te spuien. 
 
Jeugdzorg 
Waarom wordt jeugdzorg überhaupt betrokken bij 
echtscheidingen? Zij zijn normaal gesproken betrokken in 
situaties waarbij er een zorgprobleem is. Kunt u zich 
voorstellen dat bij duizenden echtscheidingen beide ouders 
niet geschikt zijn als opvoeder?  
Wat nu vaak gebeurd is dat een Raad voor de 
Kinderbescherming de bal doorschuift naar Jeugdzorg met een 
OTS maatregel terwijl de andere ouder veel beter in staat is 
een kind op te voeden en contact te laten onderhouden met de 
andere ouder. Hierna is de insteek als eerste een rustige 
veilige omgeving  creëren voor kinderen. In de praktijk is dit: 
eerst kijken of de verzorgende ouder de opvoeding wel goed 
doet en hierna bepalen of omgang mogelijk is.  
Tsja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel leuk maar we hebben 
hier wel te maken met mensen die al diverse stations 
gepasseerd zijn en die niet echt aardig voor elkaar zijn dus die 
kans op een goede blijvende omgang zal bij voorbaat al niet 
erg groot zijn.  
Verder is het bijzonder schrijnend te noemen dat de 
verzorgende ouder een gezinsvoogd gewoon voor de deur kan 
laten staan en dat het daarbij maanden kan duren voordat er 
kontakt geweest is of een opvolging van een kontakt. Met al 
die tijd geen omgang natuurlijk. Als daarentegen de niet-
verzorgende ouder op-of aanmerkingen heeft dan loopt de 
omgang ineens gevaar en kan dreigen met een sanctie ineens 
wel. 
Dus als mensen zeggen dat OTS een zwaar middel is, nou, dat 
valt in de praktijk wel mee. 
Jeugdzorg zou op dit moment na 1 of 2 verplichte bezoeken op 
korte termijn en kort na elkaar direct al moeten evalueren wat  
het probleem precies is en of doelstelling haalbaar is. De niet 
meewerkende ouders moet je aanpakken, niet alsmaar blijven 
praten en in de marge blijven werken. 
 
Omgangshuizen   
Dramatisch idee bij echtscheiding. Zij geven veel te veel de 
gelegenheid aan de ouders om het hoofdprobleem( = conflict 
over omgang) te onderhouden.Verder is hier natuurlijk absoluut 
geen sprake van gelijkwaardig ouderschap. Er wordt alleen 
maar uitgegaan van de mening van de verzorgende ouder 
waarbij de niet verzorgende ouder zich mag “bewijzen” 
Verder geeft een omgangshuis geen enkele garantie dat erna 
de omgang wel zal gaan lopen.  
Wat zijn de kosten van dit alles?  
 
Sancties en handhaving hiervan 
Als u echt een cultuurverandering wil teweegbrengen ten 
goede voor de kinderen dan moet er, naast informatie 
natuurlijk, in ieder geval voorkomen worden dat mensen de 
gelegenheid krijgen conflicten te onderhouden. Dit kan alleen 
door sancties en handhaving ervan goed in de wet te regelen, 
het liefs in het strafrecht (ook taakstraf mogelijk), net zoals op 
veel andere gebieden. De preventieve werking die dit heeft zal  
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enorm zijn waardoor veel leed bij kinderen voorkomen kan 
worden. Bovendien zullen de kosten voor de echtscheiding 
aanzienlijk minder zijn. 
 
Graag zouden wij  met u een gesprek willen aangaan of een 
presentatie willen geven over bovenstaande punten. Want met 
onze jarenlange ervaring vanuit de praktijk denken wij zeker 
een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe 
wetsvoorstel. 
 
Stichting Dwaze Vaders 
 
 

         

 
 
 

 
Woord van dank 
 
Sinds de oprichting van de Stichting Dwaze Vaders in 1989 
was Mr. Peter Prinsen betrokken bij het wel en wee van 
onze donateurs. 
 
Zijn grote betrokkenheid met het, toen, en nu nog bestaande 
omgangsonrecht is voor hem altijd een grote drijfveer geweest 
om het bestuur en vooral de donateurs van de stichting 
jarenlang met zijn kennis bij te staan. 
Als advocaat is hij vele malen paraat geweest om voor de 
stichting belangeloos consultavonden te draaien, en niet in de 
laatste plaats heeft hij de stichting voorzien van adviezen op 
elk moment van de dag dat wij hem nodig hadden. 
Op de Landelijke dagen was hij een graag geziene spreker die 
haarfijn uit de doeken kon doen waar de schoen wrikte in 
omgangsland. 
Weliswaar heeft dhr. Prinsen zijn toga nu aan de wilgen 
gehangen, maar hij zal niet geheel van het toneel van de 
stichting verdwijnen. 
Dhr. Prinsen gaat zich toeleggen op het schrijven van 
manifesten die noodzakelijk zijn op het gebied van het 
omgangsrecht en gelijkwaardig ouderschap. 
 
Langs deze weg willen wij dhr. Prinsen danken voor al die 
jaren dat hij belangeloos voor de stichting klaar heeft gestaan 
en de vele leerzame momenten waaruit wij kennis, kracht en 
hoop hebben mogen putten. 
Ondanks dat hij, zoals gezegd, nog niet geheel van het toneel 
verdwijnt, wil de stichting Dwaze Vaders namens al haar 
donateurs zeggen:  

 
Peter, bedankt !!!! 

 
 
 
 
 

 

Flitsscheiding 
afgeschaft na wending 
PvdA  
  

De zogeheten flitsscheiding is afgeschaft. Een 
ouderschapsplan is voortaan verplicht bij 
echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken. De 
Tweede Kamer ging gisteravond met dit 
wetsvoorstel akkoord.  

Een poging van de VVD om met steun van de SP een 
eenvoudige echtscheiding zonder de rechter toch mogelijk te 
maken is gestrand. De PvdA trok onverwachts steun aan een 
amendement met deze inhoud in, waardoor er geen 
Kamermeerderheid meer was.                                           
PvdA-woordvoerder Bouchibti zei nog steeds zo’n 
flitsscheiding te willen, maar de voorkeur te geven aan een 
eigen initiatiefwetsvoorstel. Politiek werd dit algemeen 
uitgelegd als een koerswijziging onder druk van de coalitie, 
waarin CDA en CU principieel tegenstander zijn van 
makkelijker echtscheiden.  

Bouchibti erkende met de aanvankelijke steun aan het VVD-
amendement de randen van het regeerakkoord te hebben 
opgezocht. De VVD wil echtscheiding mogelijk maken via de 
burgerlijke stand voor mensen zonder minderjarige kinderen.  
 
Het kabinet beloofde de Kamer wel een wetsvoorstel waarin 
een vereenvoudigde echtscheiding zonder advocaten toch 
mogelijk wordt, maar dan via de notaris. Het gaat dan om 
huwelijken zonder minderjarige kinderen waarbij partners het 
eens zijn over de voorwaarden. De notaris legt de zaak dan 
voor aan de rechter die dat zonder zitting afdoet.  
 
Het kabinet wilde af van de huidige flitsscheiding, waarbij 
partners een huwelijk omzetten in een geregistreerd 
partnerschap. Dat partnerschap werd vervolgens administratief 
ontbonden bij een advocaat of notaris. In het buitenland bleken 
dergelijke echtscheidingen buiten de rechter om niet te worden 
erkend. Daardoor ontstonden problemen met administratief 
gescheiden Nederlanders die voor hun (nieuwe) partners of 
kinderen geen verblijfsvergunningen konden krijgen of die 
samen een woning willen kopen. In het buitenland wordt een 
constitutionele daad ge�t voor een geldige echtscheiding.  
 
Nieuw is het verplichte ouderschapsplan. Ouders moeten 
voortaan bij hun scheiding aan de rechter afspraken over de 
opvoeding en verzorging van hun minderjarige kinderen 
overleggen. De partner zonder ouderlijk gezag krijgt een recht 
en de verplichting tot omgang met zijn kind. 

Bron NRC. 
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Relatie met kind niet 
beter door wet 
scheiden 
  
De scheidingswet uit 1998 die beide ouders automatisch het 
gezag over hun kinderen geeft - het zogeheten co-ouderschap 
- heeft weinig effect gehad. De groep ouders die na een 
echtscheiding een slechte relatie met hun kinderen krijgt 
(veelal vaders) is na 1998 bijna even groot als voor de 
wetswijziging. 
 
Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI). De invoering van de wet ging 
gepaard met hoge verwachtingen, schrijven de onderzoekers, 
twee orthopedagogen van de Vrije Universiteit. De nieuwe 
scheidingswet zou een duidelijke verbetering in de wederzijdse 
relaties van ouders en kinderen na de scheiding van de 
partners tot gevolg hebben. Maar: De wetswijziging heeft op 
grond van deze gegevens, anders dan verwacht, geen 
verbetering van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie na 
echtscheiding tot gevolg. Elk jaar zijn er zon 30.000 
scheidingen, waar 33.000 kinderen bij betrokken zijn.  
 
De onderzoekers hebben aan drie groepen ouders gevraagd 
hoe zij de relatie met hun kinderen ervaren: ouders die v�1998 
scheidden en samen voor hun kinderen bleven zorgen, ouders 
die v�1998 scheidden en dat n� samen deden en ouders die 
n�998 scheidden en dus automatisch geacht werden samen 
voor hun kinderen te blijven zorgen. Achttien procent van alle 
gescheiden ouders beoordeelt de relatie met de kinderen als 
niet goed tot redelijk sinds het verplichte co-ouderschap. 
Daarv�noemde twintig procent van de ouders die n� aan co-
ouderschap deden, de relatie zwak.  
 
Ook vroegen de onderzoekers aan kinderen hoe zij na de 
echtscheiding de relatie met hun moeder en hun vader 
beoordelen. Van die kinderen die alleen door hun moeder 
werden opgevoed (voor 1998) noemde 43 procent de relatie 
met hun vader slecht tot redelijk. Van de kinderen die vrijwillig 
door beide ouders werden opgevoed, v�1998, noemde maar 
22 procent de relatie met hun vader matig. Na de wetswijziging 
beoordeelde 38 procent van de kinderen de relatie met hun 
vader als niet goed tot redelijk.  
 
Opmerkelijk is dat het aantal kinderen dat de relatie met hun 
moeder niet goed tot redelijk noemde, is gestegen na de 
wetswijziging. Vroeger deed 10 procent dat, nu 17 procent. 
 
Het nieuwe kabinet heeft onlangs de zogeheten flitsscheiding 
verboden en stelt een ouderschapsplan voortaan verplicht bij 
echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken. Volgens de 
onderzoekers verdient het wellicht aanbeveling om 
toekomstige wetsveranderingen in hogere mate op 
onderzoeksresultaten te baseren. 
 
 
 
 
 
 
 

Rechters komen op 
voor gescheiden 
vaders 
 
LONDEN - Hoge Britse rechters hebben een stevige 
waarschuwing gegeven aan gescheiden moeders die hun 
kinderen bij de vader weghouden. Rechters zullen er voortaan 
eerder voor kiezen om de kinderen bij de moeder vandaan te 
halen en de opvoeding van het kroost aan de vader toe te 
wijzen.  
 
Dit berichtte de Britse krant The Guardian maandag. De 
waarschuwing geeft een hardere lijn aan van de Britse justitie 
die in het verleden dit laatste middel nauwelijks inzette.  
 
Volgens de wet moeten rechters oordelen in het belang van de 
kinderen als de ouders zijn gescheiden. Meestal kiezen 
rechters ervoor dat kinderen beide ouders intensief blijven 
zien, maar sommige moeders negeren deze instructies 
volledig, tot vaak grote frustratie van de vaders.  
 
De waarschuwing volgt op twee recente zaken waarin het 
hooggerechtshof het beroep afwees van moeders die eerdere 
instructies van de rechtbank niet naleefden.  
 
In de meest recente zaak had een gescheiden moeder ervoor 
gezorgd dat haar dochter en de vader vier jaar lang geen 
contact met elkaar hadden. Hierdoor was de vader een 
vreemde geworden voor zijn dochter, aldus justitie. De 
rechtbank wees daarop de opvoeding van het meisje aan de 
vader toe, waarop de moeder in hoger beroep ging en de zaak 
verloor. 
 
Bron Volkskrant 
 

Vooral moeders 
nemen eigen kinderen 
ongevraagd mee naar 
buitenland 
 
AMSTERDAM - Vooral moeders maken zich schuldig aan het 
meenemen van kinderen naar het buitenland zonder 
toestemming van de vader. Het afgelopen jaar werden 140 
kinderen ontvoerd door een ouder, 66 procent van hen werd 
meegenomen door de moeder. 
 
Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering dat 
vorig jaar juni officieel is geopend. In het eerste jaar van zijn 
bestaan is het centrum ruim duizend keer gebeld voor 
informatie. In 93 gevallen was sprake van een echt uitgevoerde 
ontvoering, waarbij 140 kinderen waren betrokken. Zo’n 15 
procent van de zaken is opgelost. 
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Directrice Els Prins van het centrum geeft een schets van hoe 
een ontvoering geregeld verloopt: een Nederlandse vrouw 
woont bij haar man in het buitenland, het huwelijk loopt niet 
goed en ze gaat met de kinderen op vakantie naar Nederland. 
Na een paar weken belt ze op en zegt: ik kom niet terug. 
 
Het beeld van kinderontvoeringen is vertekend, zegt Prins. 
Vaak denkt men aan een islamitische man die zijn kinderen 
meeneemt naar een of ander eng land. Ze noemt het verhaal 
van Sara en Ammar, de kinderen die door hun vader werden 
meegenomen naar Syrië en vorig jaar december na twee-en- 
een-half jaar diplomatiek getouwtrek werden herenigd met hun 
moeder in Nederland. 
 
Toen dat verhaal volop in de media verscheen, stond bij ons 
de telefoon roodgloeiend, zegt Prins. Vrouwen met een 
islamitische man vroegen zich af of hij de kinderen ook zou 
meenemen. Van alle telefoontjes die het centrum kreeg was 93 
keer sprake van dreigende ontvoering. De bellers waren in dit 
geval vooral vrouwen. 
 
Van de echt ontvoerde kinderen werden er negen 
meegenomen naar Nederland. De meeste kinderen kwamen 
terecht in Turkije, Egypte, Spanje, Marokko, België, Duitsland 
of de Verenigde Staten. 
 
Bron Volkskrant 
 
 
 

Ingezonden stukken, 
door donateurs voor 
donateurs 
 
 
Succesvol kort geding  
 
 
 
 
Geachte redactie, 
 
Hierbij een artikel over hoe het mij onlangs is vergaan bij de 
rechtbank m.b.t. een aangespannen spoedgeding door de 
moeder van mijn dochter Ingeborg en advocaat van 
eerstgenoemde. 
Voor alle duidelijkheid stuur ik kopieën mee van de stukken om 
aan te tonen dat er ook nog succesjes geboekt kunnen worden 
mits je het goed aanpakt. 
Ik heb mijn dochter Ingeborg twee jaar lang niet gezien mede 
door toedoen uiteraard van de andere ouder tot zij kort geleden 
te kennen gaf aan haar broer Quinten dat zij het contact wilde 
herstellen tot irritatie van haar moeder die Quinten de schuld 
gaf van het mogelijk maken van het contact met vader en kort 
daarop dan ook niet meer welkom was. (lees pleitnotities van 
mijn advocaat Mr.Mevr.Hommenga). 
Inge koos kort na het contact met mij om zich definitief in ons 
gezin te vestigen. 

Op een gegeven moment kwam naar voren dat moeder sinds 
mei 2006 al bezig was Inge in een medisch circuit mee te laten 
draaien als gevolg van een opvoedingsproblematiek en haar te 
belasten door Inge op het hart te drukken dit vooral niet aan 
vader te vertellen. 
De informatieplicht werd volledig genegeerd zoals ook de 
omgang al jaren werd gefrustreerd, doch niet alleen door 
moeder maar nota bene ook door de instanties zoals huisarts, 
school en Zonnehuizen te Zeist. 
Deze laatste spant echt de kroon daar men in de opname 
formulieren aangeeft behandeling niet uit te kunnen voeren als 
niet allebei de ouders (met ouderlijk gezag belast) de 
formulieren voor akkoord tekenen!!!!(zie kopie tweemaal). 
Na overleg met mijn dochter besloten wij er een punt achter te 
zetten door Zonnehuizen een brief te schrijven dat Ingeborg 
van opname afzag (ja nota bene gepland in haar 
schoolvakantie terwijl rechterlijk was vastgelegd dat vakanties 
in overleg gepland dienden te worden). 
Dit ging niet zonder slag of stoot want binnen een week werd 
een spoed kortgeding aangespannen tegen mij met een 
dwangsom. 
Mijn dochter en ik en niet in de laatste plaats mijn fantastische 
advocate Mr.mevr. Hommenga uit Almere hebben ons 
uitstekend voorbereid op wat komen ging en de rechter, na 
eerst Inge gehoord te hebben was al gauw klaar met moeder 
en haar advocaat; zichtbaar geïrriteerd vanwege het feit dat 
deze lieden mijn dochter meerdere malen hadden 
lastiggevallen op haar mobieltje om toch vooral zich op te laten 
nemen voor een half jaar in Zonnehuizen veegde zij hun 
kortgeding van tafel: Aanstaande maandag 26 Februari ga ik 
met mijn dochter naar Zonnehuizen, niet om haar aan te 
melden zoals moeder wilde maar om te zeggen dat Ingeborg 
er vanaf ziet, zij kan haar geluk niet op! Zo kan het ook, ik wil 
zeggen aan alle vaders: geef nooit op het kan lang of kort 
duren maar eens winnen de kinderen het toch. 
Desondanks ben ik nog niet klaar met Zonnehuizen en heb ik 
de Nationale Ombudsman aangeschreven (en hierbij ook uw 
stichting) om mij te informeren welk stappen ik moet nemen 
tegen deze instantie, ook om herhaling van deze idiote gang 
van zaken voor andere vaders(ouders) te voorkomen. 
Tevens zal ik ook het ministerie en de media aanschrijven. 
 
Een Dwaze Vader, ( met veel ervaring in rechterlijke 
procedures en weerbarstige instanties). 
 
Henk Klaassen 
 
 
 
Wilt u ook uw ervaring met anderen delen, mail naar 
mail@dwazevaders.nl.  
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Recht toe Recht aan 
 
Ontzeggingsgronden - I 
 
In veel omgangsprocedures wordt met modder gegooid, 
worden beschuldigingen geuit en wordt een onjuiste 
voorstelling van zaken gegeven. Hoe kunt u daar het beste 
mee omgaan? 
 
Het antwoord bestaat, voor zover ik dat kan geven, uit twee 
delen. Het eerste deel bestaat uit de vraag of het wel gaat om 
een ontzeggingsgrond, en zo ja om welke ontzeggingsgrond 
het gaat. Het tweede deel betreft de vraag hoe u zich er het 
beste tegen kunt verweren. In deze column zal het eerste deel 
aan de orde komen, in de volgende column het tweede deel. 
 
In de wet (artikel 1:377a BW) staat dat het kind en de niet met 
het gezag belaste ouder recht hebben op omgang met elkaar. 
De rechter stelt een omgangsregeling vast, tenzij sprake is van 
een ontzeggingsgrond. Het is van groot belang, en veel 
advocaten en rechters zien dat over het hoofd, om strikt te 
kijken naar de ontzeggingsgronden.  
 
Uitgangspunt is dus dat er omgang moet zijn. Dat omgang in 
zijn algemeenheid in het belang van het kind is, hoeft u niet 
aan te tonen. Indien de andere ouder tegen omgang is, moet 
de rechter beoordelen of er een ontzeggingsgrond is. Welke 
ontzeggingsgrond dat is moet door de andere ouder naar 
voren worden gebracht. Dat gebeurt echter maar 
mondjesmaat. Kijk maar eens in de processtukken: waar staat 
op welke ontzeggingsgrond een beroep wordt gedaan? 
 
De praktijk is dat er zoveel mogelijk argumenten en 
omstandigheden naar voren worden gebracht, met het doel te 
concluderen dat de omgangsregeling niet in het belang van het 
kind is. Een juridisch onjuiste benadering. Nogmaals, de vraag 
moet zijn of er een ontzeggingsgrond is. 
 
U heeft er veel baat bij de procedure en de zitting te beperken 
tot de vraag of er een ontzeggingsgrond is, en zo ja welke 
ontzeggingsgrond er zou zijn. Is er geen ontzeggingsgrond, 
dan moet de rechtbank een omgangsregeling vaststellen. Zo 
simpel is het eigenlijk. 
 
In de wet staan vier ontzeggingsgronden. 

 
a. indien omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de 

geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. 
 
Hieronder kunnen aanmerkelijke onrust en spanningen vallen 
(voortvloeiend uit de omgang) die ernstige nadelige gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling van het kind. De weerstand van 
de gezagsouder tegen de omgang is op zich geen reden voor 
ontzegging op deze grond.  
 
 
     b.  indien de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet 

in staat moet worden geacht tot omgang. 
 
Het gaat hier om situaties waarbij de ouder bijvoorbeeld steeds 
onder invloed van drank of drugs verkeert wanneer hij omgang 
met het kind heeft, hij niet (of niet op tijd) op de afgesproken 
tijden komt, wanneer (seksueel) geweld tegen het kind is 
gebruikt of wanneer dreiging van ontvoering aan de orde is. 

Het argument dat een vader tijdens de relatie nooit iets in de 
opvoeding heeft gedaan, of nooit met een kind heeft gedaan, 
kan hier naar mijn mening niet onder vallen. 
 
 
     c.  indien het kind dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn 

verhoor ernstige bezwaren tegen omgang heeft doen 
blijken. 

 
Bezwaren van het kind kunnen dus leiden tot ontzegging van 
het omgangsrecht. Het moet dan wel gaan om ernstige 
bezwaren en om kinderen die twaalf jaar en ouder zijn. De 
rechter besluit of hij een kind gaat horen, hij is dus niet 
verplicht om dat te doen. Als de rechter het wel doet, speelt de 
mening van het kind een rol in de totale beoordeling. Diens 
mening is dus niet allesbepalend.  
 
Een veelgehoorde onjuistheid is dat kinderen van twaalf jaar of 
ouder mogen aangeven of ze omgang willen (of zelfs waar ze 
willen wonen). Dat klopt dus niet.  
 
Ik ben zelf niet zo’n voorstander van het horen van kinderen. 
Kinderen zijn vaak al beïnvloed door de andere ouder, en 
worden doordat ze gehoord worden nog nadrukkelijker in het 
loyaliteitsconflict betrokken. De kans dat ze zich nog 
ongemakkelijker voelen om vrij uit te spreken, wordt alleen 
maar groter en dus in het nadeel van de omgangsgerechtigde 
ouder. 
 
 

d.    indien omgang anderszins in strijd is met  
       zwaarwegende belangen van het kind. 

 
Wat mij betreft ook wel het ‘kapstokartikel’ genoemd. Verreweg 
de meeste argumenten kunnen worden geschaard onder deze 
ontzeggingsgrond. Vallen de bezwaren niet onder één van de 
vorige drie ontzeggingsgronden, dan wel onder deze.  
 
In de toelichting staat dat deze ontzeggingsgrond is 
opgenomen om de rechter voldoende ruimte te bieden om 
binnen de grote variëteit van de gevallen die zich voordoen, tot 
een gewogen oordeel te komen.  
 
En juist daar ligt de oorzaak van het moddergooien en het 
beschuldigen. De ouder die geen omgang wil krijgt hiermee 
alle ruimte om allerlei (vaak ongefundeerde en ongegronde) 
omstandigheden naar voren te brengen, met geen ander doel 
dan de omgangsgerechtigde ouder in een kwaad daglicht te 
stellen. 
 
Conclusie 
U heeft in een omgangsprocedure geen baat bij geruzie, 
verwijten over en weer en moddergooierij. De ouder die geen 
omgang wil heeft daar juist wel baat bij. Helaas blijkt uit de 
praktijk dat rechters daar toch gevoelig voor zijn. U heeft er 
veel meer aan dat de procedure op zuivere gronden wordt 
benaderd en beoordeeld. Daarvoor is het belang eerst te 
bekijken op welke ontzeggingsgrond een beroep wordt 
gedaan, om volgens gericht verweer te voeren. 
 
In mijn volgende column zal ik terugkomen op de vraag hoe u 
het beste kunt omgaan met de diverse ontzeggingsgronden. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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Nieuw in de Nieuwsbrief 
Rechterlijke uitspraken !!  

Vanaf nu zullen we in de Nieuwsbrief Rechterlijke uitspraken 
opnemen die voor u van belang kunnen zijn en waar u uw 
advocaat eventueel op kunt wijzen d.m.v. het LJN nummer. 

'LJN'  staat voor 'Landelijk Jurisprudentie Nummer', dit is een 
uniek nummer dat in een databank aan rechterlijke uitspraken 
is toegekend. Van iedere uitspraak / LJN zijn in de databank 
opgenomen:  

• de zaakgegevens (instantie, uitspraakdatum en zaak-
/rolnummer)  

• de vindplaatsen in een groot aantal tijdschriften en 
databanken  

• gegevens omtrent annotaties. 

Heeft u dit LJN nummer nodig dan kunt u dit bij de stichting 
opvragen onder vermelding van het SDV - xxu- x  nummer dat 
boven en onder het artikel van de uitspraak staat.  
 
 
 

Gerechtshof te Arnhem  
 
SDV - 62u -1 
Datum uitspraak: 29-08-2006 
Datum publicatie: 03-01-2007 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Hoger beroep 
Inhoudsindicatie: Hof acht een ruime 
omgangsregeling van de vader met de 
kinderen in het belang van de kinderen en 
stelt deze vast. Dat dit er toe zal leiden dat 
de moeder niet in de VS kan blijven wonen 
doet niet af aan het belang van de kinderen 
bij frequent contact met de vader. 
 
Beschikking in de zaak van:  
 
[verzoeker],  
wonende te [woonplaats] (Denemarken),  
verzoeker, verder te noemen “de vader”,  
procureur mr F.J. Boom,  
 
tegen  
 
[verweerster],  
voorheen wonende te [woonplaats], thans wonende te 
[woonplaats] (Verenigde Staten),  
verweerster, verder te noemen “de moeder”,  
procureur mr P.M. Wilmink.  
 
 

1  Het geding in eerste aanleg  
 
Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank te 
Almelo van 17 mei 2006, uitgesproken onder zaaknummer 
73873 FA RK 682-05.  
 
2  Het geding in hoger beroep  
 
2.1  Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 30 
mei 2006, is de vader in hoger beroep gekomen van 
voormelde beschikking. De vader verzoekt het hof die 
beschikking te vernietigen en opnieuw beschikkende, 
uitvoerbaar bij voorraad, primair te bepalen dat de gewone 
verblijfplaats van de kinderen van partijen bij hem zal zijn en 
subsidiair een omgangsregeling vast te stellen, zoals 
omschreven in punt 20 van het beroepschrift.  
 
2.2  Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 11 
juli 2006, heeft de moeder het verzoek in hoger beroep van de 
vader bestreden. De moeder verzoekt het hof de vader niet-
ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek in hoger beroep dan 
wel dat verzoek af te wijzen en de bestreden beschikking te 
bekrachtigen, kosten rechtens.  
2.3  De mondelinge behandeling heeft op 10 augustus 2006 
plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon verschenen, de vader 
bijgestaan door mr P.P.J. de Bruijn, advocaat te ‘s-
Hertogenbosch, en de moeder bijgestaan door mr K.J.J. 
Kroeze, advocaat te Almelo. Namens de Raad voor de 
Kinderbescherming te Almelo is [...] verschenen.  
 
2.4  Het hof heeft kennis genomen van de overige stukken, 
waaronder een door de advocaat van de vader tijdens de 
mondelinge behandeling overgelegde beschikking van de 
rechtbank te Utrecht van 17 mei 2006.  
 
3  De vaststaande feiten  
 
3.1  Partijen zijn op 15 november 1996 met elkaar gehuwd.  
Uit hun huwelijk zijn geboren:  
- [kind 1], op [geboortedatum] 1999;  
- [kind 2], op [geboortedatum] 2001 en  
- [kind 3], op [geboortedatum] 2003.  
Partijen oefenen gezamenlijk het gezag uit over de kinderen.  
 
3.2  Partijen hebben de gevolgen van hun echtscheiding 
geregeld in een op 19 juli 2004 door hen beiden ondertekend 
echtscheidingsconvenant.  
In dit convenant is, voor zover hier van belang, het volgende 
bepaald:  
 
“ARTIKEL 2. GEZAGSVOORZIENING, OMGANGSREGELING 
EN ALIMENTATIE KINDEREN  
 
2.1 De partijen achten het in het belang van hun minderjarige 
kinderen dat zij na de echtscheiding gezamenlijk het ouderlijk 
gezag over hen blijven uitoefenen. 
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2.2 De kinderen blijven bij de vrouw. Zij draagt de zorg voor de 
dagelijkse verzorging en opvoeding van partijen kinderen. De 
vrouw ontvangt de kinderbijslag.  
 
2.3 De man zal recht hebben met zijn kinderen om te gaan als 
volgt: zolang de man in Nederland verblijft heeft de man recht 
op omgang met zijn kinderen elke veertien dagen een 
weekeinde van vrijdagavond tot zondagavond. Op het  
moment dat de man metterwoon in het buitenland verblijft heeft 
hij recht om te gaan met partijen kinderen een weekend per 
maand eveneens van vrijdagavond tot zondagavond. De man 
ontvangt de kinderen dan op een plaats in Nederland.  
Zolang de vrouw in Nederland verblijft haalt de man de 
kinderen bij de woning van de vrouw op en brengt de kinderen 
daar ook weer terug. In verband met werktijden van de man zal 
in onderling overleg tussen partijen worden overeengekomen 
welke weekenden de man omgang heeft met partijen kinderen. 
Medio oktober van elk kalenderjaar leggen partijen in onderling 
overleg schriftelijk vast voor het schooljaar daaropvolgend 
welke weekenden, vakantie-, feest- en verjaardagen van 
partijen kinderen de man omgang heeft met partijen kinderen.”.  
 
3.3   Bij beschikking van 20 augustus 2004 heeft de rechtbank 
te ‘s-Hertogenbosch echtscheiding tussen partijen 
uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is op 6 oktober 
2004 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij 
die beschikking heeft de rechtbank voorts de tussen partijen 
getroffen regelingen, zoals vermeld in het 
echtscheidingsconvenant, overgenomen en ten aanzien van de 
omgangsregeling tussen de vader en de kinderen het volgende 
bepaald:  
- in verband met het verblijf in het buitenland van de vader 
heeft de vader eenmaal per maand een weekeinde in 
Nederland omgang met de kinderen;  
- zolang de moeder in Nederland woont haalt de vader de 
kinderen bij de moeder op en brengt hij hen weer bij haar 
terug;  
- de tijden van het halen en brengen van de kinderen worden in 
onderling overleg tussen partijen vastgesteld;  
- de omgang gedurende de vakanties, feest- en verjaardagen 
van de kinderen en partijen worden in onderling overleg tussen 
partijen vastgelegd.  
 
3.4  Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank te Almelo 
op 3 oktober 2005, heeft de vader verzocht de bij het 
echtscheidingsconvenant overeengekomen omgangsregeling 
tussen hem en de kinderen te wijzigen en om bepaling van de 
gewone verblijfplaats van de kinderen bij hem verzocht vanaf 
de dag dat de vrouw besluit naar de Verenigde Staten te 
emigreren.  
 
3.5  Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank, 
uitvoerbaar bij voorraad:  
- het verzoek van de vader tot wijziging van de gewone 
verblijfplaats van de kinderen afgewezen en bepaald dat de 
kinderen hun gewone verblijfplaats bij de moeder zullen 
houden, ook als de moeder met de kinderen naar de 
Verenigde Staten zou verhuizen;  

- inzake het recht van de vader en de kinderen op omgang met 
elkaar de regeling getroffen dat de kinderen eenmaal per twee 
weken een weekeinde en de helft van de vakanties en 
feestdagen met de vader doorbrengen zolang of indien de 
kinderen in Nederland wonen of indien de ouders in de 
toekomst op een redelijk berijdbare afstand van elkaar zouden 
komen te wonen;  
- indien en zodra de kinderen met de moeder naar de 
Verenigde Staten emigreren de regeling getroffen, zoals deze 
is vastgelegd in het door of namens de moeder in april 2006 
opgestelde voorstel, dat deel uitmaakt van de bestreden 
beschikking;  
- de proceskosten tussen partijen gecompenseerd, met dien 
verstande dat elke partij de eigen proceskosten draagt;  
- het meer of anders verzochte afgewezen.  
 
3.6  Partijen hebben zich in 1997 in Denemarken gevestigd, 
alwaar zij een veehouderij hebben geëxploiteerd. In 2003 zijn 
partijen met [kind 1] en [kind 2] teruggekeerd naar Nederland. 
De moeder is in juli 2004 met [kind 1], [kind 2] en [kind 3] gaan 
samenwonen met [A.] (verder te noemen “[A.]”), met wie zij 
thans is gehuwd. Eind mei 2006 is de moeder met de kinderen 
naar de Verenigde Staten vertrokken, alwaar zij samen een 
gezin vormen met [A.]. [A.] oefent sinds eind 2005 aldaar een 
agrarisch bedrijf uit.  
De vader woont sinds juli 2004 weer in Denemarken en is 
aldaar in loondienst werkzaam als commercieel buitendienst 
medewerker.  
 
4  De motivering van de beslissing  
 
4.1  Tussen partijen zijn in geschil de gewone verblijfplaats van 
de kinderen en de omgangsregeling met de niet verzorgende 
ouder.  
 
4.2  Op grond van de stukken en de mondelinge behandeling 
acht het hof zich voldoende voorgelicht om zowel ten aanzien 
van de gewone verblijfplaats als de omgangsregeling een 
verantwoorde beslissing te kunnen nemen, zodat geen 
noodzaak bestaat om een nader onderzoek te gelasten.  
 
4.3  Het hof stelt voorop dat het, gezien de leeftijd van de 
kinderen, van groot belang is dat zij hun beide ouders frequent 
zien. Door de keuze van de moeder om met de kinderen [A.] te 
volgen naar de Verenigde Staten is dit onmogelijk geworden.  
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de vader toegelicht 
dat hij niet zozeer de verblijfplaats van de kinderen bij de 
moeder wenst te wijzigen, maar dat hij niet wil dat de kinderen 
op zodanige plaats verblijven dat zij geen frequent contact met 
hem kunnen hebben. Zolang een goed en frequent contact 
tussen de kinderen en de vader mogelijk is, staat de gewone 
verblijfplaats van de kinderen bij de moeder ook wat betreft het 
hof niet ter discussie, gelet op het feit dat de moeder de 
kinderen ook tijdens het huwelijk van partijen heeft verzorgd. 
Dit betekent echter niet dat, indien de moeder er voor kiest 
naar de Verenigde Staten te vertrekken, deze verhuizing in het 
belang van de kinderen is. Dat de kinderen hun verblijfplaats 
bij de moeder hebben, geeft de moeder niet de vrijheid om 
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zonder toestemming van de vader, als mede-gezaghebbende 
ouder, haar woonplaats zodanig te wijzigen dat daardoor een 
frequente omgangsregeling tussen de kinderen en de vader 
onmogelijk wordt. De moeder heeft zich laten leiden door haar 
eigen belangen en heeft noch voor noch na haar vertrek naar 
de Verenigde Staten de toestemming van de vader dan wel 
een beslissing van de kinderrechter verzocht ingevolge artikel 
1:253a BW.  
 
4.4  Het hof heeft geconstateerd dat partijen sinds de 
echtscheiding niet of nauwelijks met elkaar communiceren. De 
vader heeft het gevoel dat de moeder er op uit is hem als het 
ware uit het leven van de kinderen te bannen, welk gevoel 
versterkt is door de kwetsende inhoud van een door de moeder 
op 30 april 2005 ingediend verzoek tot wijziging van de 
achternaam van de kinderen van “[achternaam van de vader]” 
in “[achternaam van de moeder]”. Dat de moeder in dat 
verzoek tot uiting laat komen dat de kinderen, met name [kind 
1], achter een dergelijk verzoek staan, geeft naar het oordeel 
van het hof, gezien de jeugdige leeftijd van de kinderen geen 
blijk van een verantwoord invullen van het gezamenlijk gezag. 
Voorts is gebleken dat de invulling van de omgangsregeling 
tussen de kinderen en de vader veel strubbelingen geeft en dat 
dit ook al het geval was toen de moeder nog met de kinderen 
in Nederland woonde. De moeder heeft onvoldoende blijk 
gegeven er alles aan te willen doen om de gevolgen van de 
verhuizing voor de kinderen te verzachten, hetgeen wel tot 
haar verantwoordelijkheid moet worden gerekend. Zo 
ontbreken voor de kinderen vaste momenten waarop zij met de 
vader kunnen telefoneren, hetgeen gezien het grote 
tijdsverschil alleen al noodzakelijk is om regelmatig telefonisch 
contact te kunnen hebben, is er voor hen thuis geen 
gelegenheid om via het internet (met behulp van een webcam) 
met de vader te communiceren en staat de moeder een uiterst 
summiere omgangsregeling tussen de kinderen en de vader 
voor, waarbij de kinderen van de drie maanden zomervakantie 
die zij volgens mededeling van de moeder tijdens de 
mondelinge behandeling in de Verenigde Staten hebben 
slechts twee weken bij de vader zouden kunnen doorbrengen 
en niet eerder dan in 2008 één week tijdens de kerstvakantie. 
Dat de vader er door dit alles weinig vertrouwen in heeft dat hij 
bij een verblijf in de Verenigde Staten een aanvaardbaar 
contact met zijn kinderen zal hebben en een goede invulling 
kan geven aan het gezamenlijk gezag is dan ook begrijpelijk.  
 
4.5  Gelet op het vorenstaande acht het hof een 
omgangsregeling tussen de kinderen en de vader met een 
frequentie zoals door de vader in zijn inleidend verzoekschrift 
is verzocht, namelijk één weekeinde per veertien dagen van 
vrijdagmiddag tot zondagmiddag en de helft van de vakanties, 
het meest in het belang van de kinderen en zal het hof deze 
regeling zo vaststellen. Dat deze omgangsregeling ertoe zal 
leiden dat de moeder niet in de Verenigde Staten kan blijven 
wonen, doet niet af aan het belang van de kinderen bij een 
goed en frequent contact met hun vader.  
Daarnaast volgt uit het voorgaande dat het hof het niet in het 
belang van de kinderen acht dat zij hun verblijfplaats bij de 
vader hebben, zodat zijn verzoek daartoe zal worden 

afgewezen. Ten overvloede wordt overwogen dat de moeder 
het hof niet heeft verzocht te bepalen dat de kinderen hun 
verblijfplaats bij haar in de Verenigde Staten hebben.  
 
5  De slotsom  
 
5.1  Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen en omwille 
van de duidelijkheid van het dictum zal het hof de bestreden 
beschikking geheel vernietigen.  
 
5.2  Het hof zal de proceskosten in beide instanties 
compenseren, nu partijen gewezen echtgenoten zijn.  
 
6  De beslissing  
 
Het hof, beschikkende in hoger beroep:  
 
  vernietigt de beschikking van de rechtbank te Almelo van 17 
mei 2006 en opnieuw beschikkende:  
 
  wijst het verzoek van de vader tot wijziging van de gewone 
verblijfplaats van de kinderen af;  
 
  wijzigt de omgangsregeling zoals in het 
echtscheidingsconvenant is overeengekomen en stelt als 
omgangsregeling tussen de vader en de kinderen vast één 
weekeinde per veertien dagen van vrijdagmiddag tot 
zondagmiddag en de helft van de vakanties;  
 
  verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;  
 
  compenseert de kosten van het geding in beide instanties in 
die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt;  
 
  wijst het meer of anders verzochte af.  
 
Deze beschikking is gegeven door mrs Ter Veer, Mens en 
Renckens en is op 29 augustus 2006 uitgesproken ter 
openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.  
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Rechtbank Haarlem  
 
SDV - 62u -2 
Datum uitspraak: 28-12-2006 
Datum publicatie: 31-01-2007 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Inhoudsindicatie: Partijen hebben in een 
echtscheidingsconvenant afgesproken dat 
zij de opvoeding en verzorging van hun 
kind in de vorm van een co-ouderschap 
zullen uitoefenen. De vrouw is voornemens 
te verhuizen naar het oosten van het land 
en wil wijziging van het 
echtscheidingsconvenant in die zin dat de 
hoofdverblijfplaats bij de vrouw zal zijn en 
er een omgangsregeling tussen de man en 
het kind wordt vastgesteld. De man 
verzoekt om het hoofdverblijf van het kind 
bij de man te bepalen en een 
omgangsregeling met de vrouw vast te 
stellen. De vrouw heeft niet gesteld noch 
aannemelijk gemaakt dat de verhuizing van 
haar gezin noodzakelijk is. Anders dan de 
vrouw stelt, brengt de verhuizing wel 
degelijk een wezenlijke verandering in de 
zorgregeling voor het kind teweeg. De man 
heeft ter zitting erkend dat als de 
hoofdverblijfplaats van het kind bij hem zal 
zijn, hij het kind feitelijk minder zal zien dan 
in de thans geldende zorgregeling. De 
zorgregeling wordt dan immers 
omgedraaid. De man heeft daaromtrent 
gesteld dat hij het belang van het kind om 
in zijn vertrouwde woon- en leefomgeving 
met de daarbij behorende sociale 
contacten te blijven wonen en het afmaken 
van de onderbouw van zijn school 
belangrijker vindt dan zijn eigen belang. 
Het verzoek van de man wordt toegewezen 
onder afwijzing van het verzoek van de 
vrouw.  
 
Uitspraak 
 
hoofdverblijfplaats  
omgangsregeling  
 
beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken d.d. 
28 december 2006  
 
 

 
in de zaak van:  
 
[naam verzoekster],  
wonende te [woonplaats],  
hierna mede te noemen: de vrouw,  
procureur: mr. M. Bootsma,  
 
--tegen--  
 
[naam verweerder],  
wonende te [woonplaats],  
hierna mede te noemen: de man,  
procureur: mr. M. Middeldorp,  
advocaat: mr. S. van Gestel.  
 
 
 
1  Verloop van de procedure  
 
Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar 
de volgende stukken:  
 
- het op 20 september 2006 ter griffie van deze rechtbank 
ingekomen verzoekschrift van de vrouw, met bijlagen;  
- het op 19 oktober 2006 ingekomen verzoekschrift van de 
man, met bijlagen;  
- de op 18 oktober 2006 ingekomen brief van de procureur van 
de vrouw, met bijlagen;  
- de op 5 december 2006 ingekomen brief van de advocaat 
van de man met daarin het verzoek om het verzoekschrift van 
de man te beschouwen als zijnde verweerschrift;  
- de op 6 december 2006 ingekomen brief van de procureur 
van de vrouw, met bijlagen.  
- het verhandelde ter terechtzitting op 19 december 2006 in 
aanwezigheid van partijen, bijgestaan door hun raadslieden.  
 
 
2  De vaststaande feiten  
 
Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter 
terechtzitting is het volgende gebleken:  
 
2.1  Partijen zijn op [datum] met elkaar gehuwd, welk huwe-lijk 
is ontbon-den door de inschrijving in de regis-ters van de 
burger-lijke stand van de echtscheidingsbeschikking van deze 
rechtbank van 20 oktober 1998.  
 
2.2  In het in september 1998 door partijen ondertekende 
echtscheidingsconvenant zijn  
partijen overeengekomen dat zij gezamenlijk met het gezag 
over de minderjarige [naam]:  
-  [naam kind], geboren op [geboortedatum] te 
[geboorteplaats],  
blijven belast en dat zij de opvoeding en verzorging van [naam 
kind] in de vorm van een co-ouderschap zullen uitoefenen, 
waaraan zij in onderling overleg vorm zullen geven.  
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3  Het verzoek en de grondslag daarvan  
 
Het verzoek van de vrouw strekt tot wijziging van het door 
partijen in september 1998 ondertekende 
echtscheidingsconvenant, en te bepalen dat de 
hoofdverblijfplaats van [naam kind] bij haar zal zijn. Voorts 
verzoekt zij vaststelling van een omgangsregeling tussen de 
man en de minderjarige.  
 
4  Het verweer  
 
De man verzoekt – indien de vrouw haar verhuizing naar 
[naam gemeente] doorzet - wijziging van het convenant, in die 
zin dat hij verzoekt te bepalen dat de hoofdverblijfplaats van 
[naam kind] bij hem zal zijn en dat er tussen de vrouw en 
[naam kind] een nader door partijen vast te stellen 
omgangsregeling zal gelden.  
 
5  Beoordeling van het verzoek  
 
5.1  Partijen hebben hun co-ouderschap als volgt vorm 
gegeven. Nadat de vrouw in 1998 haar baan had opgezegd, 
verzorgde zij vanaf dat tijdstip [naam kind] door de week en de 
man verzorgde hem van vrijdagmiddag tot en met 
maandagochtend. Om hen moverende redenen is de 
zorgregeling in het jaar 2000 veranderd in een week op/week 
af-schema. Partijen hadden in die periode problemen, die zij 
met behulp van een mediator hebben opgelost. In dat kader 
zijn zij een nieuwe zorgregeling overeengekomen, die als volgt 
luidt:  
Week 1: vrijdagmiddag tot maandagochtend bij de man  
Week 2: het weekeinde bij de vrouw  
Week 3: de donderdagmiddag tot maandagochtend bij de man  
Week 4: vrijdagmiddag tot maandagochtend bij de man  
 
Met betrekking tot de vakanties en de verjaardagen van de 
ouders en de naaste familieleden zijn er vaste afspraken 
gemaakt. De vrouw onderhoudt de contacten met de school 
van [naam kind] en de man regelt zijn sport. Omtrent de 
persoonlijke verzorging van [naam kind] hebben partijen 
eveneens afspraken gemaakt.  
 
Deze zorgregeling loopt vanaf ongeveer 2001 tot op de dag 
van vandaag naar tevredenheid van [naam kind] en alle 
overige betrokkenen.  
 
5.2  De vrouw is hertrouwd en heeft nog twee kinderen 
gekregen: [naam kind] en [naam kind] van thans ongeveer 
zeven respectievelijk twee jaar oud. Haar echtgenoot werkt als 
piloot bij [naam].  
De man is eveneens hertrouwd en heeft ook twee kinderen 
gekregen: [naam kind] en [naam kind] van thans ongeveer vier 
jaar respectievelijk vier maanden oud. Hij heeft een eigen 
bedrijf. Op vrijdag heeft hij een vrije dag. Zijn echtgenote werkt 
eveneens en heeft op woensdag haar vrije dag.  
De man en de vrouw zijn de afgelopen jaren diverse malen 
verhuisd en hebben daarbij gezorgd dat zij dicht bij elkaar in de 

buurt woonden c.q. wonen in verband met de zorgregeling van 
[naam kind]. De afstand tussen hun huizen is thans ongeveer 
twee kilometer. [naam kind] gaat naar de Vrije School in [naam 
gemeente]. Hij zit op judo en is een skater.  
 
5.3  De vrouw heeft zonder overleg met de man beslist om in 
februari 2007 naar [naam gemeente], 15 kilometer van [naam 
gemeente] verwijderd, te verhuizen. De man is daarvan in 
september 2006 op de hoogte geraakt, doordat de vrouw haar 
huis in [naam gemeente] met een bord “te koop” in de tuin te 
koop heeft aangeboden. De vrouw stelt dat zij de beslissing om 
te verhuizen weloverwogen heeft gemaakt. Zij heeft in [naam 
gemeente] een boerderij met grond gekocht waar zij een eigen 
bedrijf gaat oprichten op het gebied van tuinieren en het 
kweken van biologische groenten en fruit. Haar beslissing om 
naar [naam gemeente] te verhuizen, en niet naar een plaats 
dichter in de buurt van de woonplaats van de man, is 
voortgekomen uit de wens haar zoon [naam kind] in een 
rustiger omgeving te laten opgroeien en uit het gegeven dat de 
prijzen van onroerend goed in het Oosten lager zijn dan in het 
Westen van het land. Ook speelt bij de keuze een rol dat er in 
[naam gemeente] een grote antroposofische gemeenschap is, 
waar zij zich bij aan heeft gesloten. Haar zoon [naam kind] 
heeft een aan autisme verwante stoornis. De natuur en het 
buitenleven is volgens deskundigen goed voor hem, aldus de 
vrouw.  
 
5.4  De man verzet zich tegen de verhuizing. Hij stelt daarbij 
het belang van [naam kind] voorop. De door hem aangevoerde 
argumenten zullen hierna besproken worden.  
 
5.5  Partijen hebben zich na september 2006 tot de eerder 
genoemde mediator gewend. Dat heeft geleid tot een 
patstelling tussen partijen. Daarom verzoeken partijen de 
rechtbank een beslissing over de hoofdverblijfplaats van [naam 
kind] te nemen.  
 
5.6  Ook de vrouw stelt het belang van [naam kind] voorop. Dat 
belang is de leidraad voor de beslissing van de rechtbank. De 
kwaliteiten van partijen als ouders staan niet ter discussie.  
 
5.7  De vrouw heeft niet gesteld noch aannemelijk gemaakt dat 
de verhuizing van haar gezin noodzakelijk is. Anders dan de 
vrouw stelt, brengt de verhuizing wel degelijk een wezenlijke 
verandering in de zorgregeling voor [naam kind] teweeg. Bij 
handhaving van de huidige zorgregeling onderschat de vrouw 
de tijd en de energie die [naam kind] en de beide gezinnen 
kwijt zullen zijn met het heen en weer reizen tussen [naam 
gemeente] en [naam gemeente]. Dat is tijd, die afgaat van vrije 
tijd en ontspanning gedurende het weekeinde voor [naam kind] 
en de ouders. Voorts onderschat de vrouw dat, hoewel het 
onderwijssysteem van de scholen hetzelfde zal zijn, de 
verandering van leerkrachten en medescholieren midden in het 
schooljaar, het nodige van [naam kind] zal vragen. Hij moet 
zich weer thuis gaan voelen in een nieuwe omgeving en 
nieuwe vrienden maken. Het contact en de activiteiten met zijn 
vrienden in [naam gemeente] zal voor [naam kind] bij een 
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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 

hoofdverblijf in [naam gemeente] beperkt zijn tot drie 
weekeinden in de vier weken.  
De vrouw geeft aan dat zij er oog voor heeft dat [naam kind] 
zijn vrienden en huidige leven zal missen, maar zij stelt dat 
[naam kind] een hechte band met haar en het gezin heeft en zij 
acht [naam kind] flexibel genoeg om de verandering aan te 
kunnen. De rechtbank kan de hechtheid van het gezin en de 
flexibiliteit van [naam kind] niet beoordelen. Wel is het een 
algemene ervaringsregel dat verbreking van de continuïteit van 
woon- en sociale leefomgeving voor een kind van elf jaar 
ingrijpend is. De rechtbank acht het niet in het belang van 
[naam kind] hem daaraan bloot te stellen. De vrouw heeft nog 
gesteld dat als [naam kind] na verloop van tijd niet gelukkig zal 
zijn in zijn nieuwe omgeving, zij hem niet krampachtig bij zich 
zal houden. Op zich geeft de vrouw hiermee te kennen het 
belang van [naam kind] voorop te stellen, maar de rechtbank 
acht de verandering van woon- en leefomgeving voor [naam 
kind] zo ingrijpend, dat ook als dit een mislukking zou worden, 
[naam kind] daar niet aan bloot gesteld dient te worden.  
 
5.8  De man heeft ter zitting erkend dat als de 
hoofdverblijfplaats van [naam kind] bij hem zal zijn, hij [naam 
kind] feitelijk minder zal zien dan in de thans geldende 
zorgregeling. De zorgregeling wordt dan immers omgedraaid. 
De man heeft daaromtrent gesteld dat hij het belang van [naam 
kind] om in zijn vertrouwde woon- en leefomgeving met de 
daarbij behorende sociale contacten te blijven wonen en het 
afmaken van de onderbouw van zijn school belangrijker vindt 
dan zijn eigen belang. Voorts heeft hij toegezegd om op 
maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag thuis te 
zullen zijn als [naam kind] uit school komt, zodat [naam kind] 
niet naar de naschoolse opvang hoeft. Hij stelt dat hij zich dat 
kan veroorloven, omdat zijn bedrijf goed loopt en hij meer 
mensen dan voorheen in dienst heeft, die hem bij afwezigheid 
kunnen vervangen. De rechtbank gaat er vanuit dat hij deze 
toezegging gestand doet.  
 
5.9  Het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie dat het 
verzoek van de man zal worden toegewezen en het verzoek 
van de vrouw wordt afgewezen. Voorts zal de rechtbank een 
omgangsregeling tussen de vrouw en [naam kind] bepalen, 
welke niet strijdig lijkt met het belang van de minderjarige. De 
rechtbank doet een beroep op de ouders om, los van hun 
eigen belangen, te bezien of deze omgangsregeling op den 
duur in het belang van [naam kind] zal zijn.  
 
6  Beslissing  
 
De rechtbank:  
 
6.1  Wijst het verzoek van de vrouw af.  
 
6.2  Bepaalt met dienovereenkomstige wijziging van hetgeen 
partijen in hun in september 1998 ondertekend convenant zijn 
overeengekomen, dat de hoofdverblijfplaats van de 
minderjarige [naam]:  
- [naam kind], geboren op [geboortedatum] in de gemeente 
[geboorteplaats],  

is bij de man.  
 
6.3  Stelt de volgende regeling vast inzake de uitoefening van 
het omgangsrecht:  
De vrouw en voornoemde minderjarige zijn gerechtigd omgang 
met elkaar te hebben gedurende drie weekenden per vier 
weken van vrijdagmiddag uit school tot zondagavond alsmede 
de helft van de schoolvakanties en de feestdagen. Partijen 
dienen in onderling overleg het halen en brengen te regelen.  
 
6.4  Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;  
 
6.5  Wijst af het meer of anders verzochte.  
Deze beschikking is gegeven door mr. E.A. Coyajee-Kappers, 
tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken ter 
terechtzitting van 28 december 2006, in tegenwoordigheid van 
mr. A.E. Muller als griffier.  
  
SDV - 62u -2 
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Onderstaand nieuw Wetsvoorstel voor behandeling 
door Eerste Kamer der Staten-Generaal    (sept 2007) 
 
 
Vergaderjaar 2006-2007 
 

30145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
verband met het bevorderen van voortgezet 
ouderschap na scheiding en het afschaffen van de 
mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in 
een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering 
voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) 

 
A   GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
   12 juni 2007  
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
 
 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 
 Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is om het voortgezet ouderschap na scheiding te bevorderen 
door het verplicht stellen van een ouderschapsplan en het 
expliciteren van de ouderlijke verantwoordelijkheid en voorts 
de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een 
geregistreerd partnerschap af te schaffen; 
 Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
 
ARTIKEL I 
 
 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A 
 In artikel 16a, tweede lid, vervalt: 77a, . 
 
Aa 
 
 In artikel 20, eerste lid, aanhef, vervallen de woorden “of 
van een huwelijk”. 
 
Ab 
 
 In artikel 20a, eerste lid, vervallen de woorden “of van een 
huwelijk”. 
 
B 
 
 Afdeling 5A Omzetting van een huwelijk in een 
geregistreerd partnerschap, van titel 5, vervalt. 
 
Ba 
 
 Artikel 80c wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Aan artikel 80c wordt na het tweede lid een lid 
toegevoegd, luidende: 
 3. Een geregistreerd partnerschap kan niet met wederzijds 
goedvinden als bedoeld in het eerste lid, onder c, worden 
beëindigd indien de partners: 
 a. al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen over een of 
meer van hun gezamenlijke kinderen; 

 b. ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag gezamenlijk 
uitoefenen over een of meer kinderen. 
 
 2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt de zinsnede “op 
verzoek van één der partners” vervangen door: op verzoek van 
de partners of een van hen. 
C 
 
 In het tweede lid van artikel 80d wordt na “de artikelen 155” 
ingevoegd: ,157, vierde en zesde lid, 158. 
 
D 
 
 In artikel 149 wordt aan het slot van onderdeel d de 
puntkomma vervangen door een punt en vervalt onderdeel e.  
 
E 
 
 In het tweede lid van artikel 235 wordt “artikel 253a” 
vervangen door: artikel 253a, eerste lid. 
 
F 
 
 In het tweede lid van artikel 236 wordt “artikel 253a” 
vervangen door: artikel 253a, eerste lid. 
 
G 
 
 Aan artikel 247 worden drie leden toegevoegd, luidende: 
 3. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de 
ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de 
andere ouder te bevorderen. 
 4. Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag 
uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk anders dan 
door de dood of na scheiding van tafel en bed, na het 
beëindigen van het geregistreerd partnerschap, of na het 
beëindigen van de samenleving indien een aantekening als 
bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, recht op een 
gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. 
 5. Ouders kunnen ter uitvoering van het vierde lid in een 
overeenkomst of ouderschapsplan rekening houden met 
praktische belemmeringen die ontstaan in verband met de 
ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na 
scheiding van tafel en bed, het beëindigen van het 
geregistreerd partnerschap, of het beëindigen van de 
samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, 
eerste lid, is geplaatst, echter uitsluitend voor zover en zolang 
de desbetreffende belemmeringen bestaan. 
 
Ga 
 
 Na artikel 247 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 247a 
 
 Indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste 
lid, is geplaatst en de ouders hun samenleving beëindigen, 
stellen zij een ouderschapsplan op als bedoeld in artikel 815, 
tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  
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H  
 

 In artikel 250 wordt “benoemt de kantonrechter” vervangen 
door: benoemt de rechtbank, danwel, indien het een 
aangelegenheid inzake het vermogen van de minderjarige 
betreft, de kantonrechter, of, indien de zaak reeds aanhangig 
is, de desbetreffende rechter,. 
 
I 
 
 Artikel 251 wordt als volgt gewijzigd: 
  
 1. In het tweede lid vervalt de zinsnede “, tenzij de rechter 
op verzoek van de ouders of van een van hen in het belang 
van het kind bepaalt dat het gezag over een kind of de 
kinderen aan een van hen alleen toekomt”. 
  
 2. Het derde en vierde lid vervallen. 
 
J 
 
 Artikel 251a komt te luiden: 
 
Artikel 251a 
  
 1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders 
dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek 
van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over 
een kind aan één ouder toekomt indien: 
 a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of 
verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is 
dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou 
komen, of 
 b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het 
kind noodzakelijk is. 
  
      2. De beslissing op grond van het eerste lid wordt gegeven 
bij de beschikking houdende scheiding van tafel en bed, 
echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na scheiding 
van tafel en bed of bij latere beschikking. 
 
 3. Indien een beslissing op grond van het eerste lid niet alle 
kinderen der echtgenoten betrof, vult de rechtbank haar aan op 
verzoek van een van de ouders, van de raad voor de 
kinderbescherming of ambtshalve. 
 
 4. De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van 
twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een 
beslissing geven op de voet van het eerste lid. Hetzelfde geldt 
indien de minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft 
bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke 
waardering van zijn belangen ter zake. 
 
K 
 

Artikel 253a komt te luiden: 
 
Artikel 253a 
 

1. In geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag 
kunnen geschillen hieromtrent op verzoek van de ouders of 
van een van hen aan de rechtbank worden voorgelegd. De 
rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het 
belang van het kind wenselijk voorkomt. 

 

2. De rechtbank kan eveneens op verzoek van de ouders 
of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening 
van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten: 

a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en 
opvoedingstaken, alsmede en uitsluitend indien het belang van 
het kind dit vereist, een tijdelijk verbod aan een ouder om met 
het kind contact te hebben; 

b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn 
hoofdverblijfplaats heeft; 

c. de wijze waarop informatie omtrent gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 
vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie 
het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft dan wel de wijze 
waarop deze ouder wordt geraadpleegd; 

d. de wijze waarop informatie door derden overeenkomstig 
artikel 377c, eerste en tweede lid, wordt verschaft. 

 
3. Indien op de ouders de verplichting van artikel 247a rust 

en zij daaraan niet hebben voldaan, houdt de rechter de 
beslissing op een in het tweede lid bedoeld verzoek 
ambtshalve aan, totdat aan die verplichting is voldaan. 
Aanhouding blijft achterwege indien het belang van het kind dit 
vergt. 

 
4. De artikelen 377a, vierde lid, 377e en 377g zijn van 

overeenkomstige toepassing. Daar waar in deze bepalingen 
gesproken wordt over omgang of een omgangsregeling wordt 
in plaats daarvan gelezen: een verdeling van de zorg- en 
opvoedingstaken. 

 
5. De rechtbank beproeft alvorens te beslissen op een 

verzoek als in het eerste of tweede lid bedoeld, een vergelijk 
tussen de ouders en kan desverzocht en ook ambtshalve, 
zulks indien geen vergelijk tot stand komt en het belang van 
het kind zich daartegen niet verzet, een door de wet toegelaten 
dwangmiddel opleggen, dan wel bepalen dat de beschikking of 
onderdelen daarvan met toepassing van artikel 812, tweede 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten 
uitvoer kunnen worden gelegd. 

 
 6. De rechtbank behandelt het verzoek binnen zes weken. 
 
L 
 
 Het tweede lid van artikel 253aa komt te luiden: 
 2. De bepalingen met betrekking tot het gezamenlijk gezag 
zijn hierop van toepassing, met uitzondering van de artikelen 
251, tweede lid, en 251a, tweede en derde lid. 
 
M 
 
 Artikel 253n wordt als volgt gewijzigd: 
  
 1. In het eerste lid wordt “251, tweede lid” vervangen door: 
251a, eerste lid. Tevens vervalt in de laatste volzin: in het 
belang van het kind. 
  
 2. Het tweede lid komt te luiden: 
 2. Het eerste en derde lid van artikel 251a zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
 
N 
 
 Het tweede lid van artikel 253sa komt te luiden: 
 2. De bepalingen met betrekking tot het gezamenlijk gezag 
zijn hierop van toepassing, met uitzondering van de artikelen 
251, tweede lid, en 251a, tweede en derde lid. 
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O 
 
 Artikel 377a komt te luiden: 
 
Artikel 377a 
 
 1. Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en 
met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem 
staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op 
en de verplichting tot omgang met zijn kind.  
 
 2. De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een 
van hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking 
staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling 
inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel 
ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang.  
 
 3. De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:  
 a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de 
geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of  
 b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke 
betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk 
niet in staat moet worden geacht tot omgang, of  
 c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van 
ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met 
degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat 
heeft doen blijken, of  
 d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende 
belangen van het kind. 
 
P 
 
 In het eerste lid van artikel 377e wordt na “op verzoek van 
de ouders of van een van hen” ingevoegd: of van degene die in 
een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind. 
 
Q 
 
 Artikel 377f vervalt. 
 
R 
 
 In artikel 377g wordt “de artikelen 377a, 377b of 377f” 
vervangen door: de artikelen 377a of 377b. 
 
S 
 
 Artikel 377h vervalt. 
 
T 
 
 Artikel 400, eerste lid, komt te luiden: 
 1. Indien een persoon verplicht is levensonderhoud te 
verstrekken aan twee of meer personen en zijn draagkracht 
onvoldoende is om dit volledig aan allen te verschaffen, 
hebben zijn kinderen en stiefkinderen die de leeftijd van een en 
twintig jaren nog niet hebben bereikt voorrang boven alle 
andere onderhoudsgerechtigden en hebben zijn echtgenoot, 
zijn vroegere echtgenoot, zijn geregistreerde partner, zijn 
vroegere geregistreerde partner, zijn ouders en zijn kinderen 
en stiefkinderen die de leeftijd van een en twintig jaren hebben 
bereikt voorrang boven zijn behuwdkinderen en zijn 
schoonouders. 
 
 
 
 

ARTIKEL II 
 
 De Zesde Titel van het Derde Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 
 
A0 
 

Artikel 812 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Voor de tekst van artikel 812 wordt de aanduiding “1.” 
geplaatst. 
 

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. Een beschikking als bedoeld in artikel 253a, eerste en 
tweede lid, of artikel 377a, tweede lid, van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek kan slechts met de sterke arm ten uitvoer 
worden gelegd voorzover dit bij die beschikking is bepaald. 
 
A 
 
 Artikel 815 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Onder vernummering van het tweede tot en met het 
vierde lid tot het vijfde tot en met het zevende lid worden na het 
eerste lid drie leden ingevoegd, luidende: 
 
 2. Het verzoekschrift bevat een ouderschapsplan ten 
aanzien van: 
 a. hun gezamenlijke minderjarige kinderen over wie de 
echtgenoten al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen; 
 b. de minderjarige kinderen over wie de echtgenoten 
ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag gezamenlijk 
uitoefenen. 
 
 3. In het ouderschapsplan worden in ieder geval afspraken 
opgenomen over: 
 a. de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en 
opvoedingstaken, bedoeld in artikel 247 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek, verdelen of het recht en de verplichting tot 
omgang, bedoeld in artikel 377a, eerste lid, van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek vormgeven; 
 b. de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie 
verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 
vermogen van de minderjarige kinderen; 
 c. de kosten van de verzorging en opvoeding van de 
minderjarige kinderen. 
 
 4. Het verzoekschrift vermeldt over welke van de 
gevraagde voorzieningen overeenstemming is bereikt en over 
welke van de gevraagde voorzieningen een verschil van 
mening bestaat met de gronden daarvoor. Tevens vermeldt het 
verzoekschrift op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het 
opstellen van het ouderschapsplan. 
 
 2. Het zesde lid (nieuw) komt te luiden: 
 6. Indien het ouderschapsplan, bedoeld in het tweede lid, of 
de stukken, bedoeld in het vijfde lid, onderdelen a tot en met c, 
redelijkerwijs niet kunnen worden overgelegd, kan worden 
volstaan met overlegging van andere stukken of kan op andere 
wijze daarin worden voorzien, een en ander ter beoordeling 
van de rechter. 
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ADVOCATENKANTOOR 
Specialist in personen- en familierecht  

 
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. 

B 
 
 In artikel 818 wordt onder vernummering van het tweede tot 
en met het vijfde lid tot het derde tot en met het zesde lid, na 
het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
 2. De rechter kan de echtgenoten naar een mediator 
verwijzen met als doel om de echtgenoten in onderling overleg 
tot afspraken over één of meer gevolgen van de echtscheiding 
te laten komen indien het verzoekschrift of de behandeling ter 
terechtzitting daartoe aanleiding geeft. 
 
Ba 
 

Artikel 819 komt te luiden: 
 
Artikel 819 
 
 De rechter kan op verzoek van de echtgenoten of van een 
van hen de getroffen onderlinge regelingen, daaronder 
begrepen afspraken omtrent uitkeringen tot levensonderhoud 
en omtrent de kosten van verzorging en opvoeding van een 
minderjarige, geheel of gedeeltelijk in de beschikking 
opnemen. 
 
C 
 
 Artikel 822, eerste lid, onder d komt te luiden: 
 d. een regeling vaststellen inzake de verdeling van de zorg- 
en opvoedingstaken of de omgang tussen het kind en de 
echtgenoot die niet het gezag uitoefent alsmede inzake het 
verschaffen van informatie dan wel het raadplegen van de 
echtgenoten over de minderjarige kinderen van de 
echtgenoten;. 
 
D 
 
 Artikel 827, eerste lid, onder c, komt te luiden: 
 c. voorzieningen betreffende het gezag over, de verdeling 
van de zorg- en opvoedingstaken over, de vaststelling van de 
hoofdverblijfplaats van of de omgang met, de informatie en 
raadpleging over en een bijdrage in de kosten van verzorging 
en opvoeding van minderjarige kinderen van de echtgenoten;. 
 
E 
 
 In artikel 828 vervalt: met uitzondering van artikel 819 en 
de bepalingen verband houdende met minderjarige kinderen. 
 
ARTIKEL III 
 
 De Wet rechten burgerlijke stand wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In artikel 4, eerste lid, vervallen de woorden “of van een 
huwelijk”. 
 
 2. In artikel 5, eerste en tweede lid, vervallen telkens de 
woorden: “of van een huwelijk.”. 
 
ARTIKEL IV 
 
 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip. 
 
ARTIKEL V 
 
 Deze wet wordt aangehaald als: Wet bevordering 
voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. 

 
 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en 
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering 
de hand zullen houden. 
 
Gegeven, de Minister van Justitie. 
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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 



 


