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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. 63: Leo Bevaart 
 

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

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

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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Van de Bestuurstafel  
 
Het einde van het jaar nadert weer. Nog eenmaal wil ik met u 
terugblikken wat er in dit jaar zoal gebeurd is.  
 
Allereerst natuurlijk de installatie van een nieuw kabinet. Voor 
het eerst werd er een minister van Jeugd en Gezin benoemd, 
Andre Rouvoet van de ChristenUnie. In juni jl. presenteerde hij 
zijn programma waarin hij het nieuwe wetsvoorstel 30145 
steunt en een belangrijke rol toebedeelt aan nieuw op te zetten 
centra voor jeugd en gezin. In het programma schrijft Rouvoet 
o.a: om problemen bij kinderen in echtscheidingssituaties 
verder te beperken kan een aantal maatregelen worden 
genomen, zoals:  
 
a. versterken conflicthantering en opvoedkwaliteiten ouders 
tijdens samenleven en na scheiding;  
b. versterken (sociaal-psychologische) band tussen kind en 
uitwonende ouder;  
c. zwaarder wegen van het belang van het kind bij beslissingen 
in het kader van de scheiding;  
d. verzorgen van specifiek aanbod van hulpverlening voor 
kinderen (en hun ouders) met aan de scheiding gerelateerde 
problemen.  
 
Elementen zoals het ouderschapsplan en omgangshuis (in 
welke vorm dan ook) zijn hierin dus al duidelijk te herkennen. 
Wanneer later een amendement  wordt toegevoegd aan het 
nieuwe wetsvoorstel 30145 waarin gelijkwaardig ouderschap 
wordt beschreven, stemt de CU tegen. Men ziet niets in het 
“gesleep”  van kinderen en de kinderen moeten zoveel 
mogelijk één thuis hebben is de mening van deze partij. 
 
Een tweede belangrijke ontwikkeling dit jaar was natuurlijk het 
nieuwe wetsvoorstel 30145.  In juni  jl. goedgekeurd door de 
Tweede Kamer en inmiddels een keer besproken door de 
Eerste Kamer in Oktober. Speerpunten in dit nieuwe 
wetsvoorstel zijn het ouderschapsplan, het gezamenlijk gezag 
met alle ontzeggingsgronden, de regeling van zorg-en 
opvoedingstaken en de omgangsregeling. 
Opvallende teksten in dit nieuwe wetsvoorstel zijn: 
- het recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door  
beide ouders bij gezamenlijk gezag. 
- het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder 
om de ontwikkeling van de banden met de andere ouder te 
bevorderen. 
- het kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met 
degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. 
 
De aan- en opmerkingen van de Eerste Kamer op dit moment 
zijn met name praktisch van aard zoals wat de effectiviteit is 
van een ouderschapsplan als blijkt dat iemand niet wilt 
meewerken (VVD +PvdA) of hoe het begrip gelijkwaardige 
verzorging moet worden ingevuld. (SP) Daarnaast blijken met 
name SP en PvdA warme voorstanders van omgangshuizen te 
zijn. 
 
Het jaar 2007 was ook het jaar waarin Jeugdzorg regelmatig in 
het nieuws was, en niet in positieve zin. Deze instantie lag 
regelmatig onder vuur  met als een van de dieptepunten (of 
moeten we zeggen hoogtepunt) een strafrechterlijke rechtzaak 
tegen een gezinsvoogd. Diverse incidenten hebben dit jaar  
geleid tot: 
- het ontstaan van een tuchtcollege binnen de organisatie met 
als doel zelfreiniging en kwaliteitsverbetering. 

- een indiening wetswijziging door de Minister van Justitie 
waarbij kinderen sneller onder toezicht gesteld kunnen worden.  
- een actieplan “aanpak kindermishandeling” opgesteld door 
minister Rouvoet waardoor jeugdzorg en andere partijen beter 
moeten functioneren en samenwerken. Er staat in o.a. in: 
 
De stellingname van de Jeugdzorg is als volgt gedefinieerd: 
 
We vinden het beschermen van kinderen de hoogste norm. 
- Aanpak kindermishandeling eerste prioriteit. 
- Veiligheid boven regelgeving. 
Wij bieden veiligheid tegen geweld waar anderen die niet 
kunnen garanderen. 
- De jeugdzorg moet een daadwerkelijk alternatief zijn als het 
gaat om de veiligheid van kinderen. 
 
We werken in één korte en slagvaardige keten met één 
gezamenlijke werkwijze. 
- Kind staat centraal en veiligheid voorop. 
- Eén methodiek van onderzoek en besluitvorming bij 
meldingen van mogelijk kindermishandeling (voor alle 
afdelingen Bureau Jeugdzorg, Raad voor de 
Kinderbescherming en Jeugdzorgaanbod). 
- Geen instellingsgrenzen bij het voorkomen en bestrijden van 
kindermishandeling. Dat wil zeggen: op een melding van 
kindermishandeling binnen welk deel van de jeugdzorgketen 
dan ook wordt altijd adequaat gereageerd. 
 
Deze ontwikkelingen zijn weliswaar ontstaan door situaties van 
verwaarlozing c.q. kindermishandeling maar de stap naar 
echtscheiding is vaak snel gemaakt omdat het een en ander in 
elkaar over kan lopen. Bovendien zijn de klachten over 
gezinsvoogden op veel gebieden vaak hetzelfde: 
 
- te weinig actie ondernemen,  
- te laat ingrijpen, 
- te weinig tijd aan iets besteden 
- te weinig willen luisteren 
- slechte bereikbaarheid. 
 
Een laatste ontwikkeling die ik wil vermelden is het 
wetsvoorstel 29353. In december 2003 door de toenmalige 
minister van Justitie opgesteld en later door amendementen 
aangevuld. Dit wetsvoorstel bevat ondermeer wijzigingen ten 
aanzien van het gezag. 
Het onderstaande voorstel was ingediend door Ruud 
Luchtenveld intertijd: 
 
“Indien het verzoek ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk 
gezag te belasten en de andere ouder met gezamenlijk gezag 
niet instemt, wordt het verzoek slechts afgewezen indien 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” 
 
Dit wetsvoorstel heeft altijd in de schaduw gestaan van het 
eerdere wetsvoorstel van Ruud Luchtenveld en 30145 van 
minister Donner maar zal weer worden behandeld in de 
Tweede Kamer in januari 2008 
 
Samenvattend kan je misschien zeggen dat het jaar 2007 het 
jaar van de ( theoretische) verandering is geweest, of beter 
gezegd, van de goede bedoelingen. Veel teksten geven ruimte 
tot interpreteren en wetteksten hebben nog al eens wat “mitsen 
en maarren” waarbij de welbekende zin “in het belang van het 
kind” wordt gebruikt. En velen van ons hebben ervaren 
waartoe deze laatste zin al dan niet toe kan leiden. 
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Laten we in ieder geval hopen dat het komende jaar het jaar 
van de praktische verandering wordt, waarbij vaders en 
moeders echt gelijkwaardig worden behandeld met betrekking 
tot kinderen. 
 
Perry Stuart 
 

                                     
 
 
 

Indexering 
alimentatie 2008  
De alimentatiebedragen veranderen jaarlijks. De minister van 
Justitie bepaalt met welk percentage alimentatiebedragen 
aangepast moeten worden. Met ingang van 1 januari 2008 
gaan de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,2% 
omhoog. Dit percentage is afhankelijk van de loonindex. Het 
loonindexcijfer wordt vastgesteld door het CBS op basis van de 
salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. 

Indexeringspercentages laatste 5 jaar:  

alimentatie 

2004  2,5%  

2005  1,1%  

2006  0,9%  

2007  1,8%  

2008  2,2%  

 

 
 
Informatietelefoon 
St. Dwaze Vaders 
 
Ouder blijf je, ook na het beëindigen van je relatie, gehuwd 
of ongehuwd, samenwonend of niet, het maakt niet uit, 
maar laat in hemelsnaam je kinderen niet de dupe worden 
van die scheiding.  
 
Velen van u weten helaas inmiddels beter, ondanks haar en 
jouw goede voornemens komt er na beëindiging van de relatie 
niets van terecht. En denk je dat het recht zal zegevieren als je 
partner het jou onmogelijk maakt deel uit te blijven maken van 
de opvoeding en verzorging van je kinderen dan stort al snel je 
wereld in elkaar, rechters, kinderbescherming en andere 
zogenaamde deskundigen laten je als niet verzorgende ouder, 
heel simpel verdrinken. 

Elke maandagavond staat de telefoon van de Stichting niet stil, 
vaders en moeders die radeloos zijn omdat hun kinderen zijn 
afgepakt.  
Bijna alle verhalen komen op het zelfde neer: 

- Rechters verschuilen zich meestal achter de raad 
voor de kinderbescherming. 

- Raadsmedewerkers beweren dat zij altijd de rechten 
van onze kinderen na zullen komen, maar vervolgens 
krijg je je kinderen niet meer te zien.  

- Ook al blijkt uit alle onderzoeken dat je een zeer 
zorgzame ouder bent waar niets op aan te merken is, 
geeft de raad een negatief advies omdat moeder 
(vader) het niet aan kan om de kinderen naar de 
andere ouder te laten gaan omdat “dat niet in het 
belang van de kinderen is”. 

- Aangifte van vaders, als zij ondanks een beschikking 
van de Rechtbank de kinderen niet meekrijgen, wordt 
door de politie niet opgenomen. 

- Dwangsommen zijn bij ouders met een minimum 
inkomen door een deurwaarder niet te innen. 

- Een verzoek door Jeugdzorg voor een Onder 
Toezicht Stelling wordt niet aan de andere ouder 
meegedeeld en weigert met deze ieder gesprek. 

- Scholen en artsen weigeren informatie te verstrekken 
aan ‘de niet verzorgende ouder’. 

- Vrouwen kunnen ongestraft de vader beschuldigen 
van de meest verschrikkelijke handelingen. 

- Bij Blijf van mijn Lijf huizen worden deze verhalen 
maar al te graag voor waar aangenomen en kunnen 
de weggelopen vrouwen met de bij de vader 
weggekaapte kinderen altijd terecht. 

- Vrouwen kunnen ongestraft de minderjarige kinderen 
ontrekken aan het wettelijk gestelde gezag van de 
vader. 

- Vaders die co-ouderschap vragen maar niet krijgen 
omdat moeder de alleenheerschappij over de 
kinderen wil. 

- Omgangshuizen die, ondanks een beschikking van de 
rechtbank, geen begeleide omgang starten omdat 
moeder geen medewerking verleent. 

- En nog heel veel meer. 
 
Het zal u allemaal bekend voorkomen deze kleine opsomming 
van de meest gestelde vragen. Vraagt u zich ook steeds af in 
wat voor land wij leven?  
Een onrechtvaardig en discriminerend land als het gaat om het 
Familierecht?  
Volgens de politiek valt het allemaal nog wel mee en willen zij 
daarom niet dat het niet nakomen van de omgang strafbaar 
gesteld wordt. 
Recht op opvoeding en verzorging van de kinderen door beide 
ouders, ook na scheiding? We blijven er op hopen. 
 
 

                                  
 

Informatie telefoon Stichting Dwaze Vaders: 
elke maandag (uitgezonderd feestdagen)  

van 19.00 uur tot 22.00 uur op 015-2573584 
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Advocatenconsult 
 
Het is inmiddels al weer ruim 3 jaar geleden dat de 
Stichting er voor heeft gekozen om 1 keer per maand in de 
advocatenkantoren in Den Haag en Enschede donateurs 
de gelegenheid te bieden gebruik te maken van (gratis) 
consulten. 
 
Korte uitleg hierover (meer vindt u op de site 
www.dwazevaders.nl):  
Als u een donatie van € 30,00 heeft gedaan, kunt u éénmalig 
gebruik maken van een gratis consult met een advocaat die de 
doelstelling van de Stichting ondersteunt. 
U heeft dan in 1 van de kantoren een half uur een persoonlijk 
gesprek met een advocaat die gespecialiseerd is in het 
familie- en omgangsrecht. 
De reden voor een consult kan variërend zijn, u wilt een 
second opinion, u heeft nog een advocaat nodig om uw zaak te 
behartigen, u wilt een andere advocaat, u wilt tips over wat uw 
mogelijkheden (nog) zijn, kortom alles wat u denkt 
bespreekbaar te moeten maken of nog wilt weten. 
De laatste jaren valt het de stichting op dat de 
deelnemersaantallen voor de consulten behoorlijk aan het 
afnemen is.  
Tot zo’n 5 jaar geleden kwam het op een consultavond voor 
dat er 3 advocaten noodzakelijk waren om ingezet te worden, 
met ieder 4 tot 5 donateurs per avond. Dat was onder andere 
de reden dat de stichting ook heeft gekozen voor uitbreiding 
van de consultavonden. 
Nu is het eerder uitzondering als er op de consultavonden 3 
donateurs gebruik maken van een consult, en helaas komt het 
ook voor dat er consultavonden ongebruikt voorbij gaan. 
De Stichting vindt uiteraard dat het zonde is als mensen van 
deze gelegenheid geen gebruik maken. 
Aan de andere kant is de Stichting realistisch genoeg om 
erkennen dat het voor menig donateur ook moeilijker is 
geworden om financieel gezien te kunnen blijven procederen. 
De wegen die de verzorgende ouder keer op keer lijkt te 
vinden (mogelijk gemaakt door het rechtssysteem in 
Nederland) om de omgang en verzorging van je kind te 
stagneren, lijken soms onuitputtelijk. 
 
Maar toch…. we blijven van mening dat het volledig laten 
liggen van een mogelijke kans, een tip, een proces met een 
goede advocaat, of gewoon een goed informatief gesprek met 
een advocaat nooit een reden mag zijn om er geen half uur 
van je tijd in te investeren. 
Uiteindelijk blijft die keuze altijd aan uzelf, en kunnen wij u 
alleen de mogelijkheid aan blijven bieden. Op het moment dat 
de data voor het consult bekend zijn staan ze op de site, of 
weet de medewerker van de telefoondienst u deze data te 
melden… 
Tot ziens?? 

 

                        

Recht toe Recht aan 
 

Ontzeggingsgronden - II 
 
 
In mijn vorige column heb ik aangegeven welke 
ontzeggingsgronden er zijn en hoe daar in de praktijk mee 
wordt omgegaan. De conclusie was dat er met die 
ontzeggingsgronden niet zo strikt wordt omgegaan, en dat het 
daarom in uw belang is om eerst te bekijken op welke grond 
een beroep wordt gedaan, om vervolgens gericht verweer te 
kunnen voeren. 
 
Voordat ik op de afzonderlijke ontzeggingsgronden in ga, eerst 
enkele algemene opmerkingen en tips. 
 
Het is in ieder geval niet in uw belang om mee te gaan in het 
‘moddergooien’. Indien er op grote schaal over en weer 
verwijten worden gemaakt, zal de rechter minder snel bereid 
zijn om een omgangsregeling vast te stellen. Dat zal immers 
geheid leiden tot praktische problemen in de uitvoering. 
Bovendien leidt geruzie de aandacht af van de hoofdzaak en 
vertroebelt het de procedure. Tenslotte doet de rechter niet 
aan waarheidsvinding, zodat niet (tot op de bodem) zal worden 
uitgezocht wat er nu wel en wat er nu niet precies is gebeurd. 
 
U kunt met het moddergooien te maken krijgen bij 
processtukken en op de zitting. 
 
Indien er een processtuk wordt ingediend dat vol staat met 
verwijten en toestanden, doet u er verstandig aan daarop kort, 
bondig en overzichtelijk schriftelijk te reageren. Uw stuk kan 
voor de zitting worden ingediend, zodat de rechter al weet hoe 
de standpunten en stellingen van de partijen zijn. De aandacht 
op de zitting kan zich dan meer richten op het vinden van een 
oplossing ten aanzien van de omgangsregeling. 
 
Het is belangrijk dat u onjuiste beschuldigingen ontkent. 
Beschuldigingen of insinuaties (zoals van mishandeling, drank- 
of drugs of (seksueel) misbruik), die komen van de andere 
advocaat (zonder dat daar bewijs voor is), kunnen onnodig 
grievend zijn. Eventueel met dreiging van een klacht tegen die 
advocaat kunt u, via uw eigen advocaat, daartegen actie 
ondernemen. 
 
Veel advocaten maken zich er schuldig aan kort voor de zitting 
nog een (proces)stuk in te dienen dat vol staat met verwijten 
en voorzien is van vele bijlagen. Er is voor u onvoldoende tijd 
om dat nog goed door te spreken met uw advocaat, of wellicht 
nog nadere stukken in te dienen om iets te kunnen 
weerleggen. Maak in dat geval altijd bezwaar bij de rechter. 
Ontken op de zitting kort wat er ontkent moet worden, geef aan 
u dat niet overal op in wilt en kunt gaan, en laat aan de rechter 
over wat belangrijk genoeg is om te bespreken. 
 
Dat laatste geldt ook voor de situatie als u pas op de zitting 
wordt geconfronteerd met dergelijke zaken.   
 
Tenslotte is uw proceshouding is van belang. Daar waar de 
andere partij zich presenteert met allerlei verwijten, kunt u 
beter aangeven dat u openstaat voor oplossingen, dat u een 
streep wilt zetten onder het verleden, en dat u het belangrijker 
vindt dat er een goede omgangsregeling komt. Dat klinkt 
logisch, maar u kunt veel bij winnen met sympathie van de  
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WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 
advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht     www.wgw-advocaten.nl 

info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 

E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag    wigman@wgw-advocaten.nl
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen      vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 
 
Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in 
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht.

 
Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 

een second opinion. 

rechter. Niet onbelangrijk: erken uw eigen aandeel in de 
problematiek. 
   
Ter aanvulling op het voorafgaande nog enkele opmerkingen 
over de afzonderlijke ontzeggingsgronden. 
 
a.           indien  omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de 
              geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. 
 
Probeer eerst vast te stellen of er wel onrust is en spanningen 
zijn. Zo ja, hangen die wel samen met de omgangsregeling? 
Wie is er de oorzaak van? Wat is er aan gedaan door beide 
partijen? Is er bereidheid om er uit te komen? Wat zou de 
oplossing kunnen zijn? Wat is volgens u de oplossing? Is 
mediation wellicht een optie? Kortom, genoeg vragen om naar 
voren te brengen. 
 
b.  indien de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet 

in staat moet worden geacht tot omgang. 
 
Het spreekt voor zich dat u gedurende de omgangsregeling 
niet onder invloed bent van drank- of drugs. Voor zover u 
hiervan ten onrechte wordt beschuldigd, moet de andere partij 
maar aantonen dat het zo is. Zonodig kunnen bloed- en 
urinetesten uitsluitsel geven, doch het is wel de vraag of de 
rechter u kan dwingen dergelijke testen te ondergaan. Als u 
daar zelf geen probleem mee heeft, geeft dat wel de beste 
objectieve weerlegging. 
 
Wat betreft vermeend (seksueel) geweld tegen de kinderen, 
dat zijn vervelende beschuldigingen die niet zomaar gemaakt 
mogen worden. In het strafrecht bent u onschuldig zolang u 
niet schuldig bent bevonden door de rechter. In het familierecht 
blijkt dat in de praktijk anders te liggen, rechters gaan er al snel 
vanuit dat ‘waar rook is, ook vuur is’. In ieder geval zal er een 
aangifte moeten liggen, en eigenlijk ook een strafrechtelijke 
veroordeling. U doet er verstandig aan contact met de politie te 
onderhouden (als er een aangifte is gedaan), en probeer bij de 
politie of het OM informatie in te winnen. Als de zaak wordt 
geseponeerd, zorg dat u een sepotbericht krijgt (en dien het in 
bij de rechter). 
 
Wat betreft het niet of te laat op afgesproken tijden komen kan 
ik alleen maar adviseren: kom op tijd! 
 
c.  indien het kind dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn 

verhoor ernstige bezwaren tegen omgang heeft doen 
blijken. 

 
De rechter kan een kind van twaalf jaar of ouder horen. U kunt 
dus bezwaar maken tegen het horen. Het zal van uw zaak en 
de omstandigheden afhangen of u wellicht ook baat kunt 
hebben bij het horen van uw kind door de rechter. Zorg dat de 
rechter ook vanuit uw kant iets positiefs heeft om over te 
praten met uw kind, bijvoorbeeld (recente) leuke vakanties, 
leuke gebeurtenissen of leuke omgangscontacten. 
 
d.           indien omgang anderszins in strijd is met  

       zwaarwegende belangen van het kind. 
 
Het belangrijkste bij dit ‘kapstokartikel’ is, om tot de kern van 
het gevoerde verweer te komen. Wat is nu precies het 
probleem, waarom zou dat een grond zijn om de omgang te 
ontzeggen, en wat zou de oplossing kunnen zijn? Veel van de 
hiervoor omschreven algemene opmerking en tips zijn juist hier 
van toepassing. 
 

Conclusie 
 
Het belangrijkste is eigenlijk dat u aan de rechter laat zien dat 
u niet wenst mee te gaan in het moddergooien. Dat kan door 
zelf een helder en duidelijk standpunt in te nemen, door 
bezwaar te maken tegen deze handelswijze van de andere 
partij en diens advocaat, door zelf tot de kern te komen en door 
zelf met oplossingen te komen. U blijft echter afhankelijk van 
de rechter...  
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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Nieuwe liefde, nieuwe 
kinderen 
 
Stiefouders zijn ook maar een verliefd stel  
 
Iris Pronk 
 
Stiefmoeders raken overspannen. Stiefvaders tobben met de 
opvoeding van het kind van hun partner. De meeste 
stiefgezinnen mislukken.  
 
Stiefgezinnen hebben het niet gemakkelijk. Kinderen zijn er 
vaak alleen in het weekend, en accepteren het gezag van 
stiefouders niet. De meeste stiefgezinnen mislukken, mede 
door de onderlinge spanningen.  
 
Stiefmoeders zijn loeders, zo leren we uit sprookjes: ze zijn 
jaloers en manipulatief, ze zitten Assepoester dwars, ze 
hebben zelf oerlelijke dochters of een dorre schoot. Stiefvaders 
zijn ook geen lieverdjes, zo schrijft bioloog Midas Dekkers in 
zijn boek De larf. Bij leeuwen en hoelmanapen worden de 
zogende jongen door hun boze stiefvader doodgebeten voor hij 
met hun moeder paart. Anders moest hij wachten tot ze 
uitgezoogd zijn voor hij zelf kinderen kon verwekken.  
 
Dat stiefrisico (de term is van psychologe Martine Delfos) 
bestaat ook in de mensenwereld: stiefmoeders en (vooral) 
vaders vergrijpen zich nog wel eens aan de kinderen van hun 
partner (denk aan stiefslachtoffers als het meisje Savanna). 
Maar de meeste stiefouders zijn natuurlijk gewone, 
goedwillende mannen en vrouwen die toevallig verliefd zijn 
geworden op iemand met kinderen van een ander.  
 
Die iemand is soms weduwe of weduwnaar, maar 
tegenwoordig veel vaker gescheiden. Hij of zij begint een 
nieuw nest, sluit een zogenoemd tweede-kanshuwelijk of gaat 
samenwonen met zijn nieuwe liefde, die zelf misschien ook 
kinderen heeft. En wie weet krijgen deze twee samen nog weer 
nieuwe kinderen: voilà het moderne, complexe, samengestelde 
gezin, dat ook wel stiefgezin heet.  
 
Hoeveel stiefgezinnen er precies zijn in Nederland, is niet 
bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet hier 
momenteel onderzoek naar, maar komt waarschijnlijk dit najaar 
pas met cijfers. Deskundigen op het gebied van stiefrelaties 
slaan er wel een slag naar: Eén op de tien moderne gezinnen 
zou een stiefgezin zijn. Klopt dit, dan zijn er dus zon 250.000 
Nederlandse stiefgezinnen.  
 
Eén van die stiefdeskundigen is familietherapeute Ietje 
Heybroek-Hessels, co-auteur van het boek Samen gesteld. De 
dynamiek van het stiefgezin. Zij is ook ervaringsdeskundige: ze 
heeft zelf twee (inmiddels volwassen) kinderen uit een eerdere 
relatie, haar man drie.  
 
Er zijn veel stiefvariaties, benadrukt zij: Maar vrouwen zonder 
eigen kinderen hebben het het moeilijkst. Omdat ze alleen 
staan in het gezin, of omdat ze zelf ook graag kinderen hadden 
gehad en rouwen over hun (biologische) kinderloosheid. Of 
omdat zij veel meer dan hun partner behoefte hebben aan 
privacy. En die is in een gezin met (stief)kinderen vaak ver te 
zoeken.  

 
Veel stiefmoeders krijgen een burn out, zo merkt Heybroek-
Hessels in haar praktijk. Ze doen vreselijk hun best, maar 
raken uiteindelijk bekneld tussen hun partner (die zich schuldig 
voelt omdat hij zijn kinderen met een scheiding heeft 
opgezadeld), zijn kinderen (die boos of verdrietig zijn vanwege 
diezelfde scheiding) en hun eigen behoeftes en verlangens. 
Het in standhouden van zon complex gezin blijkt moeilijk: 
zestig procent van de tweede huwelijken mislukt, en dat geldt, 
denkt Heybroek-Hessels, ook voor de stiefgezinnen.  
 
In de inleiding van haar interviewbundel Een nieuw gezin. Als 
je man al kinderen heeft beschrijft Carolien Jolles zelf ook 
stiefmoeder de belangrijkste breekpunten. De ex van de man 
kan een complicerende factor zijn, aldus Jolles: Omdat ze 
andere regels hanteert, omdat ze niet wil dat de stiefmoeder 
zich met haar kinderen bemoeit, omdat ze de kinderen tegen 
haar opzet, of [...] omdat de stiefmoeder net zo lief en aardig 
gevonden wil worden.  
 
Een heel lastig onderwerp in het stiefgezin is ook de 
opvoeding. De stiefmoeder ligt niet alleen in de clinch met de 
kinderen, maar ruziet ook met haar partner over 
opvoedkwesties. Je bent te toegeeflijk, of te streng, of je trekt 
altijd partij voor de kinderen op dit soort verwijten kunnen 
relaties uiteindelijk stranden.  
 
Het stiefgezin van Marten de Vries, bestuurslid van de 
Stichting Stiefgezinnen Nederland, bestaat sinds een jaar niet 
meer. Hij heeft een dochter, zijn tweede ex ook, met zn vieren 
leefden ze tien jaar lang samen. Mijn verhouding met mijn 
stiefdochter stond voortdurend onder spanning, vertelt De 
Vries. Het heeft jaren geduurd voordat zij hem als opvoeder 
accepteerde: Haar wapen was: je bent m’n vader niet.  
 
In veel stiefliteratuur en op websites staat de stiefmoeder 
centraal: zij zou de zwaarste lasten dragen, omdat zij ook vaak 
de meeste verzorgende taken heeft. Maar De Vries vindt dat er 
best wat meer aandacht mag komen voor de stiefvader: Want 
die tobt met dezelfde dingen.  
 
Bijvoorbeeld met de vraag: wat rest er van de relatie tussen 
stiefouder en kinderen, als het stiefgezin mislukt en weer 
ontbonden is? Anders dan bij echte vaders en moeders 
bestaat er namelijk geen omgangsregeling voor stiefouders en 
kinderen.  
 
De Vries heeft met zijn ex-stiefdochter ondanks, of misschien 
wel dankzij het gedoe, toch een goede band opgebouwd. Maar 
sinds de scheiding is hun contact toch verwaterd, net als dat 
van zijn ex met zijn eigen dochter. Dat is wel raar, zegt De 
Vries: Het lijkt wel alsof het helemaal oplost.  
 
Tip voor de stiefouder: moeder of vader niet te snel 
 
Hoe moet een kind zijn stiefmoeder of -vader noemen? Geen 
mama of papa, want dat vindt hun echte vader of moeder niet 
prettig. En vaak willen kinderen dat zelf ook niet, ze hebben 
immers maar één vader en moeder.  
 
Yvonne Jagt, stiefmoeder van Thalisa en Richard en 
beheerster van de website www.stiefouders.com (waarop 
lotgenoten tips en ervaringen uitwisselen), bedacht de 
volgende oplossing: De kinderen noemen me mevrouw 
Yvonne. Niet zomaar Yvonne, want ik vind het niet prettig als 
jonge kinderen me bij mijn voornaam noemen.  
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De naamgeving is een van de specifieke problemen waarmee 
het stiefgezin kan tobben. Nieuwe partners beginnen vaak vol 
goede moed, ze doen alsof ze een gewoon gezin hebben, zegt 
Marten de Vries van de Stichting Stiefgezinnen Nederland.  
 
Maar het kost gemiddeld vier tot zeven jaar voordat het 
stiefgezin gewoon en goed functioneert, zegt familietherapeute 
Ietje Heybroek-Hessels. Op haar website 
www.oudersenkinderen.nl geeft ze veel tips voor alle 
gezinsleden. Zoals: (voor de stiefouder): kijk de kat uit de 
boom, moeder of vader niet te snel. En (voor de biologische 
ouder): steun je nieuwe partner openlijk in het bijzijn van het 
kind. En (voor het kind): vraag aan je ouder of hij/zij af en toe 
wat met jou alleen doet.  
 
Dat laatste doet Heybroek-Hessels ook nog steeds. Een keer 
per jaar gaat ze met haar twee (inmiddels volwassen) kinderen 
en dus zonder haar man en zijn kinderen naar 
Schiermonnikoog. Heerlijk is dat, zegt ze: Het is heerlijk om 
even onder elkaar te zijn. 

 
 
Scheidingskosten 
houden stellen bij 
elkaar 
 
De kosten die komen kijken bij het verbreken van een relatie, 
zoals door de verkoop van het huis, een hypotheek en een 
verhuizing, zijn voor bijna een op de zes (15 procent) 
Nederlanders een reden om een relatie niet te verbreken. Dat 
blijkt uit woensdag gepubliceerde resultaten van een 
onderzoek dat relatiesite Parship.nl liet uitvoeren. 
 
Volgens de site zou ook het opgeven van de luxe levensstijl of 
de levensstandaard die iemand gewend is, een rol spelen als 
er overwogen wordt te scheiden. 38 Procent van de 
ondervraagden geeft aan dat dat redenen zouden zijn bij 
elkaar te blijven.  
 
In het onderzoek werden 897 Nederlandse mannen en 
vrouwen met en zonder relatie in de leeftijd van 18 tot 60 jaar 
ondervraagd. Opvallend noemt Parship dat er nauwelijks 
verschil is tussen de antwoorden van mannen en vrouwen.  
 
Echt hebberig blijken Nederlanders na het verbreken van de 
relatie overigens niet te zijn. Eigendommen worden in de regel 
netjes teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Slechts 5 
procent van de Nederlanders zegt spullen van de ex-partner te 
houden, en dan vooral eigendommen met emotionele waarde. 
Bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders zou een 
verlovings- of trouwring niet teruggeven. Twee derde verwacht 
deze ook niet terug te krijgen.  
 
Vernielzuchtig blijken de ondervraagden ook al niet. De schaar 
zetten in de kleding van de ex-partner en mannen die ringen 
terugeisen bij het verbreken van de relatie zijn in Nederland 
zeldzaam. Slechts 4 procent van de respondenten geeft toe 
spullen van een ex-partner te hebben vernietigd.  

'Kind moet weten wie 
ouder is' 
 

Ouders moeten worden verplicht de kinderen die ze opvoeden 
in te lichten over hun ware vader en moeder. Dat bepleit 
Jeannette van Raak, onderzoekster familie- en jeugdrecht, die 
morgen promoveert op het onderzoek Koekoekskinderen en 
het recht op afstammingsinformatie.  
 
Liegen over de biologische vader moet volgens haar op straffe 
van een dwangsom worden bestreden.  
 
Eén op elke tien kinderen heeft een andere vader dan hij of zij 
zelf denkt. Vooral door de hoeveelheid echtscheidingen - bijna 
32.000 per jaar - verdwijnt de biologische vader nog wel eens 
uit zicht. Ook adoptie- of donorkinderen weten vaak niet wie 
hun echte vader of moeder is.  
 
,,Momenteel is het voor een kind heel moeilijk om zomaar aan 
informatie over zijn afkomst te komen, terwijl het eigenlijk een 
grondrecht moet zijn om over die gegevens te beschikken'', 
meent Van Raak.  
 
De ouder die aangifte doet van de geboorte van een kind moet 
daarom een verklaring van een verloskundige of arts laten zien 
waaruit blijkt dat het kind daadwerkelijk geboren is uit de 
moeder die op de geboorteakte staat. Zo moet het vervalsen 
van een geboorteaangifte moeilijker worden.  
 
Daarnaast wil Van Raak dat jongens onder de zestien wettelijk 
vader kunnen worden. Jongens van veertien die een kind 
verwekken, kunnen hun zoon of dochter nu pas wettelijk 
erkennen wanneer ze zestien jaar zijn. Tot die tijd heeft een 
kind vaak geen offici� vader.  
 
,,Als kinderen niet weten wie hun biologische vader of moeder 
is, kunnen ze daar heel ongelukkig van worden'', stelt Van 
Raak. ,,Sommigen zijn hun hele leven op zoek naar hun 
ouders. Voor anderen is het medisch belangrijk te weten van 
wie je afstamt. Als er ziekten in de familie voorkomen is het 
soms fijn om daar op tijd achter te komen.''  
 
Zij wil met haar onderzoek de discussie over 
afstammingsinformatie op gang brengen. 
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Gescheiden personeel 
vaker ziek 
 

Gescheiden werknemers zijn een stuk vaker ziek dan getrouwd 
en ongehuwd personeel. Zodra werknemers in een 
echtscheiding liggen, stijgt het verzuim naar gemiddeld 7 
procent.  
 
Ongetrouwde werknemers melden zich met 4 procent het 
minst vaak ziek. Gehuwde krachten zitten daar iets boven met 
gemiddeld 5 procent. 
 
Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van TNO 
Arbeid. In het jaar van de echtscheiding ligt het ziekteverzuim 
het hoogst. Dan verzuimt tussen de 8,4 en 9,1 procent. In het 
jaar voorafgaand aan de scheiding gaat het om een 
percentage van 7,5 tot 7,7. In de jaren na de echtscheiding 
daalt het verzuim tot een niveau van 6,7 en 7,5 procent. 
 
Verder geldt dat bij een lager salaris het ziekteverzuim hoger 
ligt. Ook ligt het verzuim bij vrouwen hoger dan bij mannen. De 
toename in het ziek melden bij een scheiding is bij mannen en 
vrouwen wel gelijk. Alleen ligt bij jonge werkneemsters (21 tot 
en met 30 jaar) en vrouwen met een niet-westerse achtergrond 
het verzuim hoger in het jaar voorafgaand aan de scheiding. 
 
Onduidelijk is volgens TNO Arbeid of het hebben van kinderen 
nog van invloed is op het ziekteverzuim bij huwelijksperikelen. 
Zo is het verzuim bij vrouwen die scheiden juist het hoogst als 
ze geen kinderen hebben of als het jongste kind ouder is dan 
21 jaar. Bij mannen die in een echtscheiding liggen en bij 
werknemers die al langer gescheiden zijn, is het verzuim het 
hoogst als het jongste kind al tussen de 13 en 21 jaar is. 

 
Echtscheiding leidt tot 
hoger ziekteverzuim 
 

Een echtscheiding leidt tot een hoger ziekteverzuim op het 
werk. Dit blijkt uit onderzoek van TNO voor SEP!, een 
onderdeel van United Single Parents BV. Voor het onderzoek 
werden gegevens over Nederlands ziekteverzuim van 2,8 
miljoen werknemers gecombineerd met gegevens van het 
CBS. Het is voor het eerst dat er een rechtstreeks verband 
wordt aangetoond tussen ziekteverzuim en echtscheiding. 
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat in het jaar van de scheiding 
het verzuim het hoogst is. In de jaren na de scheiding daalt het 
ziekteverzuim weer naar het niveau van voor de echtscheiding. 
Waarschijnlijk hangt het hogere ziekteverzuim samen met de 
echtscheiding als 'life-event' en de stress die daar veelal mee 
gepaard gaat. Vergeleken met mannen, vertonen vrouwen 
gemiddeld een hoger ziekteverzuim. 

Cijfers 
Kinderontvoering 2006  
 
Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de Tweede Kamer 
geïnformeerd over het aantal zaken dat de Centrale Autoriteit 
Internationale Kinderontvoering (CA) heeft behandeld in 2006. 
De CA is belast met de uitvoering van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag en draagt zorg voor het 
teruggeleiden van kinderen naar het land van herkomst 
wanneer er sprake is van kinderontvoering en treedt op 
wanneer er inbreuk gemaakt wordt op het omgangsrecht.  
 
In 2006 heeft de CA in totaal 150 verzoeken in behandeling 
genomen. Daarvan hadden 21 verzoeken betrekking op een 
internationale omgangsregeling en zagen 129 verzoeken op 
internationale kinderontvoering. Genoemde ontvoeringszaken 
(129) waren verdeeld in 34 inkomende verzoeken waarbij 48 
kinderen naar Nederland waren ontvoerd, en 95 uitgaande 
verzoeken, waarbij 128 kinderen naar het buitenland werden 
ontvoerd. Van genoemde 95 uitgaande zaken zijn inmiddels 43 
verzoeken afgerond (stand per 23 maart 2007), waarbij 56 
kinderen zijn teruggeleid naar het land van hun gewone verblijf.  
   
Vergeleken met het voorgaande jaar heeft de CA minder 
inkomende zaken ter behandeling gekregen, zowel wat betreft 
teruggeleiding als wat betreft omgang.  
 
Het aantal ontvoeringszaken was 34 (2005: 38), het aantal 
inkomende omgangszaken 10 (2005: 13). Het totaal aantal 
uitgaande zaken is gestegen van 87 naar 106. Daaraan is met 
name de stijging van het aantal ontvoeringszaken van 75 
(2005) naar 95 debet.  
 
Het aantal uitgaande omgangszaken bedroeg in 2006 11, in 
2005 12.  
Evenals in het voorgaande jaar blijkt bij zowel inkomende als 
uitgaande zaken dat de ontvoerende ouder vaker de moeder is 
dan de vader.  
Ook nu blijkt het aantal ontvoeringen naar landen in West-
Europa het hoogst: Frankrijk (9), België (8), Spanje (5), 
Duitsland (5), Engeland en Schotland (7). Ook bij inkomende 
zaken gaat het in veel gevallen om ontvoering vanuit landen in 
deze regio: België (6), Spanje (4) en Duitsland (3).  
   
In vergelijking met 2005 is het aantal gevallen waarin kinderen 
naar niet-verdragslanden zijn meegenomen nagenoeg gelijk 
gebleven: 23 verzoeken in 2005 versus 22 verzoeken in 2006. 
Hoewel het totaal aantal uitgaande zaken aanzienlijk is 
toegenomen (stijging van 27%), is het aantal ontvoeringen 
naar niet-verdragslanden dus niet toegenomen. Van de 22 
ontvoeringszaken naar niet-verdragslanden betrof het in 10 
gevallen een overwegend islamitisch land.  Marokko voert 
daarbij de lijst aan met 5 zaken. Naar Irak (2) en Iran (2) 
vonden 4 ontvoeringen plaats, terwijl er naar aanleiding van 
een ontvoering naar Egypte maar 1 teruggeleidingsverzoek 
werd ingediend (in 2005 nog 5). 
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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. 
 
 

Rechterlijke uitspraken  

in de Nieuwsbrief 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.  

 
 

 
Rechtbank Leeuwarden 
 
SDV – 63u - 1  

Datum uitspraak: 05-09-2007 

Datum publicatie: 06-09-2007 

Rechtsgebied: Personen-en familierecht 

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie: Nauwe persoonlijke betrekking tussen
grootouders en kleinzoon,  
informatierecht voor grootouders. 

 
beschikking van de enkelvoudige kamer d.d. 5 september 
2007(omgang, informatieplicht)  
 
inzake  
 
[verzoekster],  
wonende te [A],  
hierna: verzoekster,  
en  
[verzoeker],  
wonende te [A],  
hierna: verzoeker,  
hierna gezamenlijk te noemen: verzoekers dan wel 
grootouders,  
procureur mr. J.B. Dijkema,  
advocaat mr. M.A. Weenink, kantoorhoudende te Naarden,  
 
tegen  
 
[verweerder],  
wonende te [B],  
hierna: verweerder,  
en  
[verweerster],  
wonende te [B],  
hierna: verweerster,  
hierna gezamenlijk te noemen: verweerders dan wel ouders,  
procureur mr. P.C. Keuning,  
advocaat mr. G. Altena, kantoorhoudende te Arnhem.  
 
Procesverloop  
 
Verzoekers hebben zich tot de rechtbank gewend met een 
verzoekschrift, ertoe strekkende dat er een omgangsregeling 
wordt vastgelegd tussen hen en de minderjarige [kind 
verweerders], zoals in het verzoekschrift nader omschreven, 
alsmede dat verweerders een informatieplicht wordt opgelegd, 
kosten rechtens.  
 
Verweerders hebben een verweerschrift ingediend.  
 
De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren 
van deze enkelvoudige kamer op 23 augustus 2007.  
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Bij de stukken bevindt zich een brief, met bijlagen, van 21 
augustus 2007 van verzoekers.  
 
Motivering  
 
Gelet op het verhandelde ter terechtzitting en op de aanwezige 
bescheiden, overweegt de rechtbank het volgende.  
 
Verzoekers stellen dat tussen hen en de minderjarige [kind 
verweerders], hun kleinzoon, sprake is van een nauwe 
persoonlijke betrekking die kan worden aangemerkt als family 
life in de zin van artikel 8 EVRM, hetgeen verweerders 
betwisten. Verzoekers verwijzen hierbij naar diverse 
contactmomenten in het verleden waarvan er twee voor de 
geboorte van de minderjarige hebben plaatsgevonden. 
Verweerders betwisten een groot aantal van de door 
verzoekers genoemde contactmomenten. Zij zijn van mening 
dat er geen sprake is van een bijzondere band tussen 
verzoekers en de minderjarige. Voorts stellen zij - voor het 
geval de rechtbank het verzoek wel ontvankelijk verklaart - dat 
omgang niet in het belang van de minderjarige is gelet op het 
alcoholgebruik van de grootmoeder, de levensbeschouwelijke 
visie van verzoekers en de reisafstand tussen verzoekers en 
verweerders. Geheel subsidiair gaan verweerders akkoord met 
een omgangsregeling waarbij verzoekers de minderjarige bij 
hun thuis kunnen ontvangen in hun bijzijn of in dat van een 
door hun aan te wijzen derde. Wat betreft de informatieplicht 
stellen verweerders zich op het standpunt dat dit verzoek niet 
op de wet gegrond is en dus dient te worden afgewezen.  
 
De rechtbank stelt voorop dat voor de ontvankelijkheid van het 
verzoek tot omgang op grond van artikel 1:377f BW tussen een 
niet-ouder en de minderjarige vereist is dat er sprake is van 
een nauwe persoonlijke betrekking die kan worden aangemerkt 
als family life in de zin van artikel 8 EVRM. Het is aan 
verzoekers om voldoende concrete feiten en omstandigheden 
te stellen en aannemelijk te maken die de conclusie kunnen 
dragen dat sprake is van een gezinsleven. Indien de rechtbank 
oordeelt dat daarvan sprake is en het verzoek ontvankelijk 
verklaart, mag het belang van de minderjarige zich vervolgens 
niet tegen omgang verzetten.  
 
In de onderhavige zaak is door verweerders niet betwist dat er 
tussen verzoekers en de minderjarige contacten zijn geweest. 
Zij stellen dat aantal op tien, verspreid over een periode van 
circa achttien maanden. Deze contactmomenten bestonden 
volgens verweerders in het algemeen uit kortstondige 
bezoekjes tussen partijen waarbij de minderjarige dan 
aanwezig was. Verzoekers stellen dat er meer contacten 
hebben plaatsgevonden (circa dertig bezoeken), waaronder 
een gezamenlijke vakantie in Spanje van veertien dagen. De 
rechtbank is van oordeel dat - wat er ook zij van de frequentie 
van de contacten zoals door verzoekers gesteld - er in deze 
zaak thans voldoende feiten en omstandigheden zijn komen 
vast te staan op grond waarvan een nauwe persoonlijke 
betrekking in de zin van artikel 1:377f BW tussen verzoekers 
en de minderjarige kan worden aangenomen. Hierbij heeft de 
rechtbank, naast de hiervoor genoemde tien contacten die 
onbetwist hebben plaatsgevonden, de volgende 
omstandigheden in aanmerking genomen:  
- het e-mailbericht van 19 juli 2005 van verweerster aan 
verzoekster waarin, voorzover thans van belang, staat: "Ik wil 
graag jouw mening over de geboortekaartjes die ik heb 
gemaakt. Welk plaatje vind jij leuk en welke tekst? (…) Nog 
even over de dingetjes die je wilt kopen voor de kleine. Ik wil 
absoluut niet dat je overleg pleegt met [verweerder] of mij. 
Alles is welkom en ik zal met alles even blij zijn."  

- het e-mailbericht van 20 juli 2005 van verweerster aan 
verzoeker waarin, voorzover thans van belang, staat: "Ik wil 
gewoon dat jullie als oma en opa dingen voor de kleine kunnen 
doen, zonder dat wij daar inspraak in hebben. Ik ben heel erg 
gemakkelijk wat dat betreft. En [verweerder] ook. Opa's en 
oma's zijn ervoor om leuke dingen met en voor de 
kleinkinderen te doen."  
- verzoekers zijn kort na de geboorte van de minderjarige op 
kraamvisite geweest;  
- verweerders en de minderjarige hebben toen de minderjarige 
ongeveer vier maanden oud was samen met verzoekster een 
week in een vakantiehuis te Spanje doorgebracht, waarbij 
verzoeker het weekend aanwezig was;  
- uit de ter zitting getoonde foto's blijkt dat verzoekster de 
minderjarige de fles heeft gegeven en dat verzoeker de 
minderjarige op schoot heeft gehad;  
- verweerders hebben verzoekers een verjaardagskalender 
met foto's van de minderjarige kado gedaan waarop stond 
vermeld "voor opa en oma".  
 
Dat verzoeker niet de biologische vader is van verweerder doet 
naar het oordeel van de rechtbank aan het voorgaande niet af. 
Vast staat immers dat verzoekers al lang geleden met elkaar 
zijn gehuwd zodat ook verzoeker in een familierechtelijke 
verhouding staat tot verweerders en voorts is bij verzoekster 
wel sprake van biologische verwantschap nu zij de biologische 
moeder van verweerder is. Van sociaal grootouderschap 
waarbij bij de beoordeling van de ontvankelijkheid strengere 
eisen gelden wat betreft de aan te voeren concrete 
omstandigheden met betrekking tot het bestaan van 
gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM is naar het oordeel 
van de rechtbank dan ook geen sprake. De rechtbank 
concludeert op grond van eerder genoemde feiten en 
omstandigheden dat het is gegaan om welbewust toegestaan 
of bevorderd contact dat verbroken is tegen de uitdrukkelijke 
wens van de grootouders in en welk contact, naar de indruk 
van de rechtbank, niet is verbroken vanwege de relatie tussen 
de grootouders en de minderjarige maar vanwege een 
financieel conflict tussen partijen waarbij verzoekers stellen 
een bedrag van € 149.230,20 aan verweerders te hebben 
geleend, hetgeen verweerders ontkennen. Het voorgaande 
betekent dat verzoekers ontvankelijk zijn in hun verzoek.  
 
Voorts dient beoordeeld te worden of het belang van de 
minderjarige zich tegen omgang verzet. Hierbij staat voorop 
dat het over het algemeen in het belang van de sociaal 
emotionele ontwikkeling van een minderjarige wordt geacht om 
zijn grootouders te leren kennen. Vast staat echter dat er 
tussen partijen momenteel veel spanningen bestaan, mede als 
gevolg van eerder genoemd financieel geschil. Ter zitting heeft 
de rechtbank kunnen vaststellen dat verzoekers zich in hun 
pogingen om tot contact te komen niet verwijtend hebben 
opgesteld en openstaan voor mediation. Verweerders waren 
tot dit laatste niet bereid maar naar het oordeel van de 
rechtbank is het ook aan verweerders om aan de onderlinge 
communicatie te werken teneinde te komen tot een situatie 
waarin contact weer mogelijk is. Dit acht de rechtbank in het 
belang van de minderjarige. Gelet echter op het feit dat er 
geruime tijd geen contact is geweest tussen verzoekers en de 
minderjarige alsmede gelet op de spanningen die er 
momenteel tussen partijen bestaan, acht de rechtbank het niet 
in het belang van de minderjarige om de door verzoekers 
verzochte omgangsregeling toe te wijzen. De rechtbank ziet 
wel aanleiding om een omgangsregeling vast te stellen, zoals 
door verweerders geheel subsidiair zelfstandig verzocht, 
waarbij de frequentie zal worden bepaald op eens per zes 
weken.  
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Wat betreft het verzoek om een informatieplicht overweegt de 
rechtbank dat artikel 1:377b BW in beginsel slechts een recht 
op informatie toekent aan de niet met het gezag belaste ouder. 
De rechtbank ziet evenwel aanleiding, in navolging van de 
uitspraak van de rechtbank Haarlem van 15 augustus 2005, dit 
recht ook aan de grootouders toe te kennen omdat het recht op 
informatie naar het oordeel van de rechtbank onderdeel 
uitmaakt van het recht op eerbiediging van family life als 
bedoeld in artikel 8 EVRM en hiervoor is vastgesteld dat de 
grootouders en de minderjarige in een dergelijke betrekking tot 
elkaar staan. De rechtbank ziet in het opleggen van deze 
informatieplicht een middel voor de grootouders om de 
minderjarige te leren kennen zodat zij dit ten goede kunnen 
laten komen op de momenten dat er tussen de grootouders en 
de minderjarige omgang is. Bij het vaststellen van de 
informatieplicht zal de rechtbank tevens bepalen dat 
verweerders eens per half jaar een recente foto dienen te 
sturen nu zij ter zitting hebben laten weten hieraan te willen 
meewerken.  
 
Volgens de hoofdregel in het familierecht zullen de 
proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd.  
 
Beslissing  
De rechtbank:  
 
bepaalt de omgang tussen verzoekers en de minderjarige [kind 
verweerders], geboren op [geboortedatum in 2005] in de 
gemeente [C], als volgt:  
- één zondag per zes weken van 15.00 tot 17.00 uur ten huize 
van verweerders en in het bijzijn van verweerders of één van 
hen, danwel in het bijzijn van een nader door verweerders aan 
te wijzen (vertrouwens)persoon;  
 
bepaalt dat verweerders verzoekers eens per zes maanden 
schriftelijk op de hoogte dienen te stellen omtrent gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de persoon van de 
minderjarige in die zin dat verweerders ten minste met 
betrekking tot de gezondheid en - indien van toepassing - 
schoolvorderingen van de minderjarige informatie zullen 
verstrekken en daarbij telkens een recente foto van de 
minderjarige zullen sturen;  
 
verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;  
 
wijst af het meer of anders verzochte;  
 
compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen 
proceskosten draagt.  
 
Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. Th.G. 
Lautenbach, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en 
uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 5 
september 2007 in tegenwoordigheid van de griffier. 
 
SDV – 63u - 1 
 
 

 
RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD 
 
SDV – 63u - 2 
 
Datum uitspraak: 

 
 
03-10-2007 

Datum publicatie: 10-10-2007 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig 
Inhoudsindicatie: De gezinsvoogdij-instelling kan niet 

door middel van een aanwijzing het kind 
uithuisplaatsen van de ene ouder na de 
andere ouder. 

 
beschikking van de kinderrechter  
 
Inzake  
 
[moeder],  
wonende te [plaats],  
advocaat mr. J.E. Bruning te Zutphen,  
procureur mr. C. Borstlap,  
hierna als de moeder aangeduid,  
verzoekster,  
 
en  
 
1. [vader],  
wonende te [plaats],  
advocaat mr. M.S.F. Ilahibaks-Gulzar te Utrecht,  
hierna als de vader aangeduid,  
2. BUREAU JEUGDZORG OVERIJSSEL als gezinsvoogdij-
instelling, uit te voeren door de STICHTING GEFORMEERDE 
JEUGDZORG,  
vertegenwoordigd door C.H. Hazekamp,  
hierna als de gezinsvoogdij-instelling aangeduid,  
belanghebbenden.  
 
 
Het procesverloop  
 
De moeder heeft op 5 september 2007 onder bovenvermeld 
zaaknummer een verzoekschrift ingediend tot vervallen 
verklaring aanwijzing.  
 
De vader heeft op 28 september 2007 een verweerschrift 
ingediend.  
 
De kinderrechter heeft onder meer kennis genomen van:  
- een schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogdij-instelling 
van 23 augustus 2007;  
- een conceptrapport van de Raad voor de Kinderbescherming 
van 18 juli 2007, vestiging Zwolle.  
 
De zaak is behandeld ter zitting met gesloten deuren op 1 
oktober 2007.  
 
Verschenen zijn:  
- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;  
- de vader, bijgestaan door zijn advocaat;  
- C.H. Hazekamp namens de gezinsvoogdij-instelling.  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

                         5  

Vaststaande feiten  
 
Het minderjarige kind van de vader en de moeder is [vader], 
hierna als [minderjarige] aangeduid, geboren op [datum] 1996 
in de gemeente [gemeente].  
 
Het huwelijk van de vader en de moeder is op 2 januari 2001 
ontbonden.  
 
De vader en de moeder oefenen gezamenlijk het gezag uit 
over [minderjarige].  
 
De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking van 2 
augustus 2007 [minderjarige] tot 2 augustus 2008 onder 
toezicht gesteld van de gezinsvoogdij-instelling.  
 
De gezinsvoogdij-instelling heeft op 23 augustus 2007 een 
aanwijzing gegeven.  
 
De aanwijzing houdt voor zover hier van belang het volgende 
in:  
“[minderjarige] verbleef vanaf 26 juli jl. in het kader van 
vakantie bij vader. De SGjb heeft op 16 augustus jl. besloten 
dat [minderjarige] bij dhr. [vader] (vader, met gezag), (adres 
vader) blijft wonen”.  
“U accepteert dat [minderjarige] bij vader woont”.  
 
 
Beoordeling van de zaak  
 
De moeder verzoekt de aanwijzing van 23 augustus 2007 van 
de gezinsvoogdij-instelling vervallen te verklaren.  
 
Op de eerste plaats voert de moeder aan dat de gezinsvoogdij-
instelling niet bevoegd is een aanwijzing te geven met de 
inhoud zoals hiervoor omschreven. Sinds de echtscheiding in 
2000 tot aan de zomervakantie jl. woonde [minderjarige] bij de 
moeder. De aanwijzing van de gezinsvoogdij-instelling komt in 
feite neer op een uithuisplaatsing zonder rechterlijke 
tussenkomst, hetgeen in strijd is met het wettelijk systeem.  
 
Voor zover de gezinsvoogdij-instelling al bevoegd zou zijn tot 
het geven van de hiervoor bedoelde aanwijzing, dan nog dient 
vervallen verklaring te volgen, aldus de moeder, omdat de 
aanwijzing niet zorgvuldig tot stand is gekomen. De 
gezinsvoogdij-instelling, heeft afgezien van één gesprek met 
betrokkenen, het rapport van de Raad voor de 
Kinderbescherming overgenomen, zonder acht te slaan op de 
kritiek die de moeder op dat rapport heeft. Het had op zijn 
minst op de weg van de gezinsvoogdij-instelling gelegen een 
beslissing mede te baseren op eigen onderzoek.  
 
De vader voert aan dat rond de echtscheiding geen afspraken 
zijn gemaakt over de verblijfplaats van [minderjarige]. Ook 
bevat de echtscheidingsbeschikking geen beslissing over de 
verblijfplaats van [minderjarige] bij de moeder. Er is dan ook 
geen sprake van een uithuisplaatsing. De vader staat achter de 
aanwijzing. Het belang van [minderjarige] dient 
doorslaggevend te zijn. [minderjarige] woont al geruime tijd bij 
de vader, waar hij ook naar school gaat. Ook twee andere 
kinderen van de vader en de moeder wonen inmiddels bij de 
vader. Bij de vader is sprake van een stabiele gezinssituatie.  
 
Tijdens de zitting leest de advocaat van de vader een brief van 
[minderjarige] voor waarin hij aangeeft dat hij bij zijn vader wil 
blijven wonen.  
 

Het vervallen verklaren van de aanwijzing levert een 
problematische situatie op.  
 
De gezinsvoogdij-instelling handhaaft haar aanwijzing en 
benadrukt het belang dat [minderjarige] bij zijn vader dient te 
blijven wonen. Hoe spijtig het ook voor de moeder is, haar 
ziekte, zij heeft de ziekte van Huntington, maakt het voor haar 
onmogelijk [minderjarige] op een adequate wijze te verzorgen 
en op te voeden.  
 
De kinderrechter overweegt als volgt:  
 
Artikel 1:12, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) 
bepaalt dat een minderjarige de woonplaats volgt van hem die 
het gezag over hem uitoefent. Oefenen beide ouders tezamen 
het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet 
dezelfde woonplaats, dan volgt het kind de woonplaats van de 
ouder bij wie het feitelijk verblijft.  
 
De vader en de moeder zijn al meer dan zes jaar uiteen. Zij zijn 
niet voornemens weer met elkaar samen te gaan wonen. 
[minderjarige] verbleef sinds de echtscheiding bij zijn moeder, 
waar hij ook naar school ging. [minderjarige] heeft volgens de 
gemeentelijke basisadministratie altijd bij de moeder 
ingeschreven gestaan. Kennelijk pas enkele weken geleden 
heeft de vader de registratie in de gemeentelijke 
basisadministratie gewijzigd.  
 
Naar het oordeel van de kinderrechter verblijft [minderjarige] 
sinds dat de vader en de moeder uiteen zijn gegaan, feitelijk bij 
de moeder, nu de moeder dat stelt en de vader dat 
onvoldoende gemotiveerd weerspreekt. Daaraan doet naar het 
oordeel van de kinderrechter niet af dat tijdens de 
echtscheiding tussen de vader en de moeder niet uitdrukkelijk 
is afgesproken dat [minderjarige] bij zijn moeder zal blijven 
wonen en dat in de echtscheidingsbeschikking niet is bepaald 
dat [minderjarige] zijn gewone verblijfplaats bij zijn moeder 
heeft. Nu de aanwijzing een feitelijke wijziging van de 
verblijfplaats inhoudt, van verblijf van [minderjarige] bij de 
moeder in verblijf van [minderjarige] bij de vader, is er naar het 
oordeel van de kinderrechter dan ook sprake van het plaatsen 
van [minderjarige] gedurende dag en nacht buiten het gezin 
van de moeder door de gezinsvoogdij-instelling, hoewel de 
moeder daartegen bezwaar heeft.  
 
Artikel 1:257, BW, omschrijft de doelstelling van een 
ondertoezichtstelling. Artikel 1:258, eerste en tweede lid, BW, 
bevat de grondslag voor het geven van een aanwijzing. De 
gezinsvoogdij-instelling kan ter uitoefening van haar taak 
schriftelijk aanwijzingen geven betreffende de verzorging en 
opvoeding van de minderjarige. Artikel 1:258, derde lid, BW, 
bepaalt dat, als de met het gezag belaste ouder daartegen 
bezwaar heeft, de gezinsvoogdij-instelling alleen een 
minderjarige gedurende dag en nacht buiten het gezin plaatst 
krachtens artikel 1:261, BW.  
Een redelijke uitleg van dit derde lid kan naar het oordeel van 
de kinderrechter niet anders inhouden dat, indien de 
gezaghebbende ouders niet meer samen wonen het hier gaat 
om de gezaghebbende ouder bij wie de minderjarige feitelijk 
verblijft.  
De moeder maakt bezwaar tegen de uithuisplaatsing.  
 
De kinderrechter komt op grond van het bovenstaande tot de 
slotsom dat de gezinsvoogdij-instelling niet bevoegd is 
geweest een aanwijzing te geven met de inhoud zoals 
hierboven omschreven.  
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De kinderrechter wijst erop dat het wettelijk systeem met zich 
brengt dat voorafgaande aan zo’n ingrijpende beslissing als 
een uithuisplaatsing in het gezinsleven van een verzorgende 
ouder en een minderjarige, een rechterlijke toetsing plaats 
vindt. Een machtiging tot uithuisplaatsing wordt pas afgegeven 
als dat noodzakelijk is in het belang van de verzorging en 
opvoeding van de minderjarige of tot onderzoek van diens 
geestelijke of lichamelijke gesteldheid. Het geven van een 
aanwijzing heeft een lichtere toets, te weten, de uitvoering van 
de taak van de gezinsvoogdij-instelling.  
 
Nu de kinderrechter reeds op boven aangegeven gronden de 
aanwijzing vervallen zal verklaren, komt hij niet meer toe aan 
de door de moeder aangevoerde grond dat de aanwijzing niet 
zorgvuldig tot stand is gekomen.  
 
Beslissing  
 
Verklaart de aanwijzing van de gezinsvoogdij-instelling van 23 
augustus 2007 vervallen.  
 
Aldus gegeven door mr. W. Miltenburg, kinderrechter, in 
tegenwoordigheid van  
M. Oosterlaar-Drost griffier en uitgesproken ter openbare 
terechtzitting van 3 oktober 2007. 
 
SDV – 63u - 2 
 
 
 
GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE 
 
 
SDV – 63u - 3 
 
Datum uitspraak: 

  
 
 
 
09-05-2007 

Datum publicatie: 22-06-2007 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Hoger beroep 
 
Inhoudsindicatie: Omgang, kinder- en partneralimentatie. 

Omgang: een verzoek tot vaststellen van 
een gedetailleerde omgangsregeling niet in 
het belang van de minderjarige is. 
Alimentatie: behoefte, kinderen en vrouw 
en draagkracht man leiden ertoe dat de 
man geacht kan worden de met de 
behoefte van de kinderen sporende 
alimentatie te voldoen. Draagkracht om 
aanvullend partneralimentatie te betalen, 
ontbreekt. 

  [appellant],  
 wonende te Papendrecht,  
 verzoeker, tevens incidenteel verweerder, in hoger beroep,  
 hierna te noemen: de man,  
 procureur mr. C.N.M. Otto,  
  
 tegen  
  
 [verweerster],  
 wonende te Dordrecht,  
 verweerster, tevens incidenteel verzoekster, in hoger beroep,  
 hierna te noemen: de vrouw,  

 procureur mr. J.C. Meijroos.  
 Als belanghebbende is opgeroepen:  
 de raad voor de kinderbescherming,  
 vestiging Dordrecht,  
 hierna te noemen: de raad.  
  
  
 PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP  
 De man is op 1 november 2006 in hoger beroep gekomen van 
een beschikking van de rechtbank te Dordrecht van 2 augustus 
2006.  
  
 De vrouw heeft op 20 december 2006 een verweerschrift 
tevens houdende incidenteel appel ingediend.  
  
 De man heeft op 19 januari 2007 een verweerschrift op het 
incidenteel appel ingediend.  
  
 Van de zijde van de man zijn bij het hof op 27 november 2006, 
6 maart 2007 en 9 maart 2007 aanvullende stukken 
ingekomen.  
  
 De raad heeft het hof bij brief van 29 januari 2007 laten weten 
ter terechtzitting te zullen verschijnen. Bij voornoemde brief 
heeft de raad zijn raadsrapport van 20 juni 2006 gevoegd.  
  
 Op 16 maart 2007 is de zaak mondeling behandeld. 
Verschenen zijn: de man, bijgestaan door zijn advocaat, mr. 
J.H. Silfhout, en de vrouw, bijgestaan door haar advocaat, mr. 
M.R. Dill. Namens de raad is verschenen de heer H.J. 
Ramstijn. Partijen en hun raadslieden en de raad hebben het 
woord gevoerd.  
  
  
 VASTSTAANDE FEITEN EN HET PROCESVERLOOP IN 
EERSTE AANLEG  
  
 Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg 
verwijst het hof naar de bestreden beschikking, de beschikking 
van 27 juli 2005 en de herstelbeschikking van 11 oktober 2006 
van de rechtbank te Dordrecht. Bij de bestreden beschikking in 
onder meer een omgangsregeling tussen de man en [de 
minderjarige] vastgesteld, een kinderalimentatie van € 300,- 
per maand en een alimentatie ten behoeve van de vrouw van € 
880,- per maand.  
  
 Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, 
voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.  
  
  
 BEOORDELING VAN HET PRINCIPALE EN HET 
INCIDENTELE HOGER BEROEP  
  
 1. In geschil is de omgangsregeling tussen de man en [de 
minderjarige, geboren in]i 2001, verder: [de minderjarige], die 
bij de moeder verblijft. Voorts is in geschil de door de man te 
betalen kinderalimentatie en de door de man te betalen 
alimentatie ten behoeve van de vrouw.  
  
 2. De man verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen 
en, opnieuw beschikkende, alsnog te bepalen dat:  
 a.  [de minderjarige] wekelijks van zondagmorgen 09.00 uur 
tot woensdagmiddag 12.00 uur bij de man zal zijn;  
 b.  onder de vakantieperiode wordt verstaan, de 
vakantiedagen zoals deze zijn opgenomen in de schoolgids, 
zijnde de dagen gelegen tussen de weekenden in, waarbij de 
regeling ten aanzien van de weekenden doorloopt;  
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c.  [de minderjarige] in de even jaren tijdens schoolvakanties 
zonder officiële feestdagen, te weten: de herfstvakantie, de 
voorjaars- en meivakantie van maandag 09.00 uur tot 
woensdag 13.00 uur bij de vrouw verblijft en van woensdag 
13.00 uur tot einde vakantie bij de man en in de oneven jaren 
andersom;  
 d.  ten aanzien van de schoolvakanties met officiële 
feestdagen, te weten: de Kerst-, Paas- en Pinkstervakantie, [de 
minderjarige] in de even jaren op de eerste officiële feestdag 
zijnde kerstdag, Paasdag en Pinksterdag van 09.00 uur tot 
09.00 uur de volgende dag bij de vrouw verblijft en in de 
oneven jaren andersom;  
 e.  voor de overige vakantiedagen verzoekt de man het hof te 
bepalen dat [de minderjarige] in de even jaren, de eerste helft 
hiervan bij de vrouw verblijft en de tweede helft bij de man en 
dat deze regeling in de oneven jaren andersom geldt;  
 f.  ten aanzien van de verjaardagen van beide ouders [de 
minderjarige] bij de verjaardag hebbende/vierende ouder zal 
verblijven, de dag voorafgaand aan de eigenlijke verjaardag 
van 18.30 uur tot daags na de verjaardag 09.00 uur;  
 g.  ten aanzien van moederdag en vaderdag [de minderjarige] 
bij de man zal verblijven op vaderdag van 09.00 uur ‘s 
morgens tot 09.00 uur de volgende dag en datzelfde voor de 
moederdag bij de vrouw;  
 h.  ten aanzien van de verjaardagen van naaste familieleden 
te weten: broer, zus, oma en opa, [de minderjarige] de 
verjaardag hiervan mag bijwonen op de datum van de 
verjaardag van 09.00 uur tot de volgende dag 09.00 uur;  
 i.  het verzoek van de vrouw tot partneralimentatie wordt 
afgewezen, althans de partneralimentatie met ingang van 
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers 
van burgerlijke stand op nihil wordt gesteld;  
 j.  subsidiair: bij toewijzing van alimentatie, deze in duur wordt 
beperkt tot maximaal zes jaar, te rekenen vanaf de datum 
inschrijving echtscheiding;  
 k.  Aanvulling verzoek:  
 De man verzoekt het hof te bepalen dat de vrouw gehouden is 
in het kader van de omgangsregeling aan de man, dan wel aan 
[de minderjarige] voldoende benodigdheden (kleding, schoeisel 
en dergelijke) mee te geven voor het verblijf bij de man;  
 l.  althans een uitspraak te doen die het hof juist acht.  
  
 3. De vrouw bestrijdt zijn beroep en verzoekt de man niet-
ontvankelijk te verklaren, althans zijn verzoek af te wijzen, 
althans ongegrond te verklaren. Ten aanzien van de verzoeken 
sub d tot en met g refereert de vrouw zich aan het oordeel van 
het hof. Ten aanzien van het verzoek sub h, verzoekt de vrouw 
tevens te bepalen dat [de minderjarige] op de verjaardagen 
van haar tante (10 januari), haar nicht (11 mei), haar neef (7 
september), haar oom (11 november), opa (26 juli) en oma (7 
april) bij de vrouw verblijft.  
 In incidenteel appel verzoekt de vrouw te bepalen dat wat 
betreft de onderdelen B en C onder de vakantieperiode wordt 
verstaan, de vakantiedagen zoals te doen gebruikelijk, vanaf 
het sluiten van de school, althans het uitgaan van [de 
minderjarige], totdat zij weer naar school gaat, zonder dat de 
regeling als door de rechtbank vastgesteld in de bestreden 
beschikking, ten aanzien van de weekenden in deze perioden, 
doorloopt en te bepalen dat [de minderjarige] in de even jaren 
tijdens de schoolvakanties zonder officiële feestdagen, te 
weten: de herfst-, voorjaars- en meivakantie van de vrijdag, 
wanneer de schoolvakantie ingaat, tot woensdag 13.00 uur 
totdat [de minderjarige] weer naar school zal moeten gaan, bij 
de man en in de oneven jaren andersom.  
  
 4. De man verzet zich daartegen en verzoekt het hof het door 
de vrouw ingestelde incidenteel appel af te wijzen, althans 

ongegrond te verklaren.  
  
 5. Kernpunten in het onderhavige geschil zijn de 
omgangsregeling tussen de man en [de minderjarige], de 
behoefte van [de minderjarige], de behoefte van de vrouw en 
de draagkracht van de man. Het hof zal het geschil per 
geschilpunt bespreken.  
  
 Omgangsregeling  
  
 6. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is het hof 
duidelijk geworden dat partijen een gedetailleerde 
omgangsregeling voorstaan. Namens de raad is ter zitting de 
zorg uitgesproken over de grote behoefte van partijen om alles 
tot in detail te regelen. De raad is van mening dat een goede 
omgangsregeling veel wijsheid, flexibiliteit en een goede 
communicatie vergt. Het belang van het kind dient daarbij 
voorop te staan en de rustige, stabiele omgeving van een kind 
mag niet verstoord worden. De raad ziet vooralsnog geen 
aanleiding om zijn advies te wijzigen.  
  
 7. Gezien de stellingen van partijen en gelet op het advies van 
de raad, zoals verwoord in zijn raadsrapport van 20 juni 2006, 
alsmede gelet op hetgeen de raad ter zitting naar voren heeft 
gebracht, is het hof van oordeel dat een gedetailleerde 
omgangsregeling zoals door elk van partijen wordt verzocht 
niet in het belang van [de minderjarige] is. Het hof is voorts van 
oordeel dat het belang van [de minderjarige] het meest 
gediend is bij de omgangsregeling zoals door de rechtbank is 
bepaald. Daarbij merkt het hof nog op dat het van belang is dat 
de ouders zich omwille van [de minderjarige] flexibel zullen 
opstellen en zich er voor inzetten de communicatie tussen hen 
te verbeteren.  
  
 8. Voor zover partijen in appel hun oorspronkelijke verzoeken 
ten aanzien van de omgangsregeling hebben aangevuld, 
oordeelt het hof dat deze verzoeken – gelet op hetgeen 
hiervoor in rechtsoverweging 7 is overwogen – moeten worden 
afgewezen.  
  
 De behoefte van [de minderjarige]  
  
 Netto gezinsinkomen  
 9. De man stelt dat de rechtank ten onrechte bij de berekening 
van het gezinsinkomen het inkomen van de vrouw heeft 
meegerekend. Hij voert hiertoe onder meer aan dat de vrouw 
tijdens het huwelijk slechts relatief korte tijd heeft gewerkt, en 
dat haar inkomen niet mede bepalend is geweest voor de 
huwelijkse welstand van partijen. Voorts stelt de man dat hij 
wegens tegenvallende bedrijfsresultaten met de fiscus 
afspraken heeft gemaakt over verlaging van zijn inkomen. Zijn 
inkomen is in overleg met de belastingdienst in 2005 en 2006 
vastgesteld op een bedrag van € 31.000,- bruto per jaar. In 
2006 is dit inkomen hetzelfde gebleven.  
  
 10. De vrouw stelt dat ingevolge de Tremanormen bij de 
berekening van het gezinsinkomen het inkomen van de vrouw 
mee dient te worden gerekend. Zij meent dat de rechtbank 
derhalve terecht het netto gezinsinkomen heeft bepaald op € 
3.350,- per maand.  
  
 11. Ter zitting heeft de vrouw een tweetal bankafschriften ten 
name van I.S.E. Papendrecht B.V., beide uit april 2004, 
overgelegd, waaruit blijkt dat het loon van de man destijds € 
3.240,-netto - naar het hof aanneemt per maand - bedroeg. 
Voor zover de vrouw hieraan de conclusie wil verbinden dat 
van dat netto inkomen van de man uitgegaan dient te worden 
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voor het vaststellen van het netto gezinsinkomen, oordeelt het 
hof dat deze stelling faalt. Immers, de man heeft, door middel 
van het overleggen van een briefwisseling met de fiscus, de 
jaarstukken en de belastingaangiften en belastingaanslagen, 
genoegzaam aangetoond dat hij medio 2004 wegens 
tegenvallende bedrijfsresultaten zijn inkomen heeft moeten 
verlagen tot een bedrag van - in 2005 en 2006 - € 31.000,- 
bruto per jaar of € 1.871,- netto per maand. Uit de jaarstukken 
blijkt dat de verliezen ten laste van het eigen vermogen en de 
overige reserves zijn gebracht. Gelet op het vorenstaande is 
het hof van oordeel dat de man voldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat hij zich geen hoger inkomen kan toedelen. Het hof 
neemt derhalve een inkomen van € 31.000,- bruto per jaar of € 
1.871,- netto per maand in aanmerking.  
  
 12. De vrouw heeft verder gesteld dat zij tijdens het huwelijk 
inkomsten als zangeres ontving, zodat volgens de vrouw het 
netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk door de 
rechtbank terecht op € 3.350,- is gesteld. De man heeft 
gemotiveerd betwist dat de optredens van de vrouw als 
zangeres een substantieel inkomen opleverden. Volgens de 
man was de opbrengst van de optredens gelijk aan de kosten.  
  
 13. Het hof is - mede gelet op het gemotiveerde verweer van 
de man - van oordeel dat de vrouw haar stelling op dit punt 
onvoldoende heeft onderbouwd, laat staan aannemelijk 
gemaakt, om te kunnen oordelen dat haar inkomsten uit haar 
optredens als zangeres een verhoging van de huwelijkse 
welstand opleverde. De vrouw heeft geen administratie in het 
geding gebracht waaruit haar inkomsten kunnen worden 
afgeleid, noch heeft de vrouw een specifiek aanbod gedaan ter 
zake haar inkomen uit optredens.  
  
 14. Het hof overweegt voorts dat uit de overgelegde 
jaaropgaven van de vrouw over 2004 volgt dat de vrouw in dat 
jaar aantoonbaar enige inkomsten heeft genoten. Overige 
substantiële inkomsten van de vrouw gedurende het huwelijk 
zijn het hof niet gebleken. Het hof is van oordeel dat de 
inkomsten over de huwelijkse periode die wel bekend zijn, te 
gering zijn om een positieve invloed te hebben op de 
huwelijkse welstand van partijen. Derhalve laat het hof het 
inkomen van de vrouw – voor zover zij dat tijdens het huwelijk 
heeft genoten – buiten beschouwing.  
  
 15. Uitgaande van een netto gezinsinkomen ten tijde van het 
huwelijk van € 1.781,- per maand, volgt uit de in het rapport 
Kosten van Kinderen opgenomen tabel dat de kosten van het 
kind € 250,- per maand bedragen. De man heeft evenwel ter 
zitting te kennen gegeven dat hij bereid is een bedrag van € 
300,- per maand voor [de minderjarige] te betalen. Nu deze 
kinderalimentatie overeenkomt met hetgeen de vrouw heeft 
verzocht en de rechtbank in de beschikking waarvan beroep 
heeft beslist, bekrachtigt het hof de bestreden beschikking op 
dit punt.  
  
 De behoefte van de vrouw  
  
 16. De man heeft ter zitting zijn stellingen ten aanzien van de 
behoefte van de vrouw nader aangevuld, in die zin dat hij thans 
tevens stelt dat de vrouw in eigen levensonderhoud kan 
voorzien.  
  
 17. De vrouw heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd. 
Zij stelt dat zij veelvuldig solliciteert, maar dat het voor haar 
gelet op haar lage opleidingsniveau en gebrek aan 
werkervaring moeilijk is een baan te vinden. Bovendien, zo 
stelt de vrouw, is het hervatten van het optreden als zangeres 

niet mogelijk mede doordat zij geen rijbewijs heeft en zij en 
aldus niet of zeer moeilijk in staat is plaatsen te bereiken waar 
zij zou moeten optreden en heeft zij de zorg voor [de 
minderjarige].  
  
 18. Het hof acht het - gelet op alle feiten en omstandigheden - 
aannemelijk dat de vrouw voldoende pogingen heeft 
ondernomen een baan te vinden, maar dat dat door de door 
haar gestelde omstandigheden vooralsnog niet is gelukt. Het 
hof passeert derhalve de stelling van de man dat de vrouw 
geacht kan worden in eigen levensonderhoud te voorzien.  
  
 19. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, ligt thans de 
beoordeling van de hoogte van de behoefte van de vrouw voor. 
Ter zitting hebben beide partijen, daar naar gevraagd zijnde, 
verklaard dat wat betreft de vaststelling van de behoefte van 
de vrouw als uitgangspunt de zogenaamde 60%-regel 
gehanteerd dient te worden. Derhalve zal het hof conform die 
regel uitgaan van 60% van het netto gezinsinkomen ten tijde 
van het huwelijk, onder aftrek van de kosten van [de 
minderjarige].  
  
 20. Zoals hiervoor reeds is overwogen bedroeg het netto 
gezinsinkomen in 2006 € 1.781,- per maand. De kosten van 
[de minderjarige] bedragen € 300,- per maand. Hieruit volgt dat 
de behoefte van de vrouw becijferd kan worden als hierna 
weergegeven:  
 € 1.781,- -/- € 300,- x 60% = € 890,- per maand (afgerond)  
 Gebruteerd berekent het hof de behoefte van de vrouw op een 
bedrag van € 1.350,- per maand.  
  
 De draagkracht van de man  
  
 21. Nu de man bereid is een kinderalimentatie van € 300,- per 
maand te betalen, heeft hij naar het oordeel van het hof, gelet 
op zijn inkomen en rekening houdend met de door hem 
opgevoerde lasten, onvoldoende draagkracht voor het betalen 
van partneralimentatie.  
  
 22. Het hof laat alle overige stellingen en weren van partijen 
onbesproken, aangezien deze niet tot een ander oordeel 
kunnen leiden.  
  
 23. Het vorenstaande leidt tot de volgende beslissing.  
   
 BESLISSING OP HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTELE 
HOGER BEROEP  
  
 Het hof:  
  
 bekrachtigt de bestreden beschikking ten aanzien van de 
omgangsregeling tussen de man en [de minderjarige], alsmede 
ten aanzien van de kinderalimentatie;  
  
 vernietigt de bestreden beschikking ten aanzien van de 
partneralimentatie en, in zoverre opnieuw beschikkende:  
  
 wijst het zelfstandig verzoek van de vrouw in eerste aanleg ten 
aanzien van de partneralimentatie alsnog af;  
  
 wijst het meer of anders verzochte af.  
  
 Deze beschikking is gegeven door mrs. Labohm, Stille en 
Mulder, bijgestaan door mr. Vermaas als griffier, en 
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 mei 2007. 
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RECHTBANK ALKMAAR 
 
SDV – 63u - 4 
 
 
Datum uitspraak: 30-05-2007 
Datum publicatie: 12-07-2007 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
 
Inhoudsindicatie: Er is geen sprake van één van de in de 

rechtspraak ontwikkelde criteria voor de 
beeindiging van het gezamenlijk ouderlijk 
gezag. Nu in casu voorzetting van het 
gezamenlijk gezag schadelijk zou zijn voor de 
betrokken minderjarige, vergt het belang van 
het kind dat het gezamenlijk gezag wordt 
beeindigd en dat het eenhoofdig gezag aan de 
vader wordt toegewezen. 

 
 
Sector civiel recht  
MB  
 
zaak- en rekestnummer: 90866 / FA RK 06-855  
datum: 30 mei 2007  
 
Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling 
van burgerlijke zaken  
 
in de zaak van:  
 
VERZOEKER,  
wonende te Heiloo,  
verzoekende partij,  
procureur: mr.drs. M.L. Molenaar,  
 
tegen:  
 
VERWEERSTER,  
zonder bekende woon- of verblijfplaats,  
gerekwestreerde,  
procureur: mr. L.J.P. Mentink.  
 
Partijen zullen verder ook worden aangeduid als vader en 
moeder.  
 
HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE  
 
Ter griffie van deze rechtbank is op 12 oktober 2006 het 
verzoekschrift van de vader ingekomen waarin wordt verzocht 
het gezamenlijk ouderlijk gezag te wijzigen, in die zin dat hij 
alleen zal worden belast met het gezag over de minderjarige 
Het kind, geboren op geboortedatum in de gemeente Alkmaar.  
 
De moeder heeft daarop een verweerschrift ingediend.  
 
Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 29 januari 
2007 zijn de stukken in handen van de Raad voor de 
Kinderbescherming te Alkmaar (hierna: de Raad) gesteld.  
 
Bij de stukken bevindt zich een rapport en advies van de Raad 

van 30 maart 2007.  
 
De mondelinge behandeling is voortgezet op 8 mei 2007, in 
aanwezigheid van de vader, bijgestaan door mr. Molenaar, mr. 
Mentink namens de moeder, en mevrouw J. Koopman, de 
betrokken gezinsvoogd van het Leger des Heils afdeling 
Jeugdzorg & Reclassering.  
Alhoewel de moeder aan het adres van haar procureur is 
opgeroepen, is zij niet ter zitting verschenen.  
 
Bij deze gelegenheid is ook de Raad gehoord.  
 
DE BEHANDELING VAN DE ZAAK  
 
Bij beschikking van deze rechtbank van 18 januari 2006 is het 
vaderschap vastgesteld van de man over Het kind, waarna 
partijen op 20 april 2006 het gezamenlijk ouderlijk gezag over 
Het kind hebben verkregen.  
 
De minderjarige is bij beschikking van 4 oktober 2005 onder 
toezicht gesteld van het Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg & 
Reclassering (hierna: het Leger).  
 
De vader voert als grond voor het wijzigingsverzoek aan dat de 
omstandigheden nadien zijn gewijzigd. Hij stelt dat de vrouw 
niet in staat is om het ouderlijk gezag uit te oefenen, nu zij 
psychische problemen heeft, gewelddadig is jegens onder 
andere Het kind en de vader, werkzaam is in de prostitutie (in 
aanwezigheid van Het kind) en gezien haar veelvuldige 
detenties.  
 
De Raad heeft de rechtbank geadviseerd de vader te belasten 
met de uitoefening van het gezag over Het kind. De Raad acht 
de moeder niet in staat om aan haar formele en pedagogische 
verantwoordelijkheden invulling te geven, onder andere 
doordat zij geen enkele vorm van begeleiding c.q. hulp 
aanvaard om te werken aan haar problematiek. De Raad acht 
het in het belang van Het kind dat er een stabiel, veilig en 
rustig opvoedingsklimaat wordt gecreëerd. De Raad acht de 
vader hiertoe goed in staat, gelet op het feit dat hij 
hulpverlening heeft aanvaard en een positieve ontwikkeling 
laat zien.  
 
Mr. Mentink geeft aan dat de moeder van de zitting op de 
hoogte was, maar desondanks niet verschenen is. Mr. Mentink 
heeft zich ter zitting gerefereerd aan het oordeel van de 
rechtbank.  
 
De rechtbank acht de volgende voorziening in het gezag het 
meest in het belang van de betrokken minderjarige. De 
rechtbank overweegt hiertoe als volgt.  
Blijkens lid 2 van artikel 251 van het Burgerlijk Wetboek kan 
het gezamenlijk gezag enkel beëindigd worden wanneer het 
belang van het kind dit vergt. Uit jurisprudentie van onder 
andere de Hoge Raad (HR 10 september 1999, NJ2000, nr. 
20) en de hoven blijkt dat een aantal criteria ontwikkeld is, 
teneinde deze ruime bepaling nader in te vullen.  
Ondanks dat in de onderhavige zaak geen sprake is van één 
van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria, is de rechtbank 
van oordeel dat voortzetting van het gezamenlijk gezag de 
belangen van de betrokken minderjarige schaadt dan wel zal 
schaden. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de door de 
vader verzochte beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk 
gezag, onder toekenning van het eenhoofdig gezag aan hem 
dient te worden toegewezen.  
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ADVOCATENKANTOOR 
Specialist in personen- en familierecht  

 
Ruime ervaring en kennis       
op het gebied van:    
 
-  omgangsrecht       Adresgegevens: 
-  ouderlijk gezag        
-  ondertoezichtstellingen      Lasondersingel 96  
-  recht op informatie      7514 BV  Enschede 
-  uithuisplaatsingen      Telefoon: 053 - 4847410 
-  voogdij       Fax: 074 – 2555662    
-  echtscheidingen      E-mail: 
-  kinderalimentatie   info@kaya-advocatenkantoor.nl 
-  partneralimentatie      
-  boedelverdelingen       

 
Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 

De rechtbank heeft hierbij met name laten meewegen dat de 
moeder niet in staat is om de verantwoordelijkheid als 
gezaghebbende ouder op zich te nemen. De moeder 
onderkent de hieraan ten grondslag liggende problematiek in 
zijn geheel niet, hetgeen ertoe leidt dat zij geen begeleiding 
en/of hulpverlening accepteert. Gelet op de agressieve 
houding van de moeder en de geweldsincidenten die jegens de 
vader -en in het bijzijn van Het kind- hebben plaatsgevonden, 
acht de rechtbank het voorts van groot belang dat de veiligheid 
van Het kind zo goed als mogelijk gewaarborgd wordt. Dit is 
niet mogelijk wanneer het gezamenlijk gezag in stand 
gehouden wordt. Gelet op de achterliggende periode, waarin 
Het kind het nodige heeft meegemaakt, acht de rechtbank het 
ten slotte van belang dat zij zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen doordat er een stabiel, veilig en rustig 
opvoedingsklimaat kan worden gecreëerd.  
 
DE BESLISSING  
 
De rechtbank:  
 
Belast de vader met de uitoefening van het eenhoofdig gezag 
over de minderjarige Het kind, geboren op geboortedatum in 
de gemeente Alkmaar.  
 
Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.  
 
Deze beschikking is gegeven door mr. W.C. Oosterbroek, lid 
van gemelde kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter 
openbare terechtzitting van woensdag, 30 mei 2007, in 
tegenwoordigheid van mr. M. Broek, griffier.  
  
SDV – 63u - 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke dag 2007  
 
Dit jaar was de landelijke dag gepland op zaterdag 17 
November. Een prachtige agenda dit jaar, met ondermeer een 
update van wetsvoorstel 30145 door een politicus uit de Eerste 
Kamer, een boekbespreking van het boekje 
“echtscheidingskinderen” door de schrijver zelf, en een 
gedragswetenschapper en coordinator van een omgangshuis. 
Verder hadden we, naar aanleiding van voorgaande jaren, 
voldoende tijd ingepland om alle vragen te beantwoorden en 
waren 2 advocaten bereid gevonden om uw persoonlijke 
vragen te beantwoorden. 
Maar helaas..., het aantal aanmeldingen voor deze dag was 
zodanig laag dat we voor het eerst hebben moeten besluiten 
om de dag niet door te laten gaan. Heel jammer natuurlijk.  
 
 

Wist u dat uit 
onderzoekt blijkt…..  
 

- dat in 2006 bij 60% van alle echtscheidingen inclusief 
flitscheding kinderen waren betrokken. 

- Dat dit in absoluut getal bijna 40.000 is. 
- Dat dit voor bijna 20% kinderen 0-4 jr betreft en 33% 

kinderen 5-9 jaar. 
- Bij echtscheiding in 90% gezamenlijk gezag blijft 

bestaan. 
- Bij echtscheiding ongeveer 75% van de kinderen bij 

de moeder blijft wonen van 12-16 jarigen en 9% bij de 
vader en 16% co-ouderschap. 

- Dat dit percentage bij  moeder wonen hoger is bij 
jongere kinderen. 

- Dat bij echtscheiding het percentage helemaal geen 
contact met andere ouder gedaald is van 25% naar 
iets minder dan 20 % de afgelopen 5 jaar. 

- Dat ongeveer 40% van de echtscheidingskinderen 
met een stiefouder te maken krijgt. 

- Dat het in 80% hiervan een stiefvader betreft. 
- Dat in Nederland bij scheidingskinderen, vergeleken 

met kinderen uit intacte gezinnen, ruim anderhalf keer 
vaker problemen voorkomen. 

- Dat de verschillen het grootst zijn met betrekking tot 
algemeen welbevinden, riskante gewoonten (alcohol, 
drugs etc), delinquent gedrag en depressieve 
gevoelens. 

- Dat P.A.S. in NL in 33% in milde vorm voorkomt en 
9% in matige vorm. 

- Dat het risico om geen omgangsregeling (met vader) 
te krijgen bij de Raad met de volgende vaderfactoren 
te maken heeft: grotere woonafstand tussen hen en 
kind, slechte fysieke gezondheid en culturele 
achtergrond. 

- Dat andere factoren zijn: voortdurende conflicten 
tussen ouders,een matige of gebrekkige binding 
tussen kind en vader en de mening van de moeder. 

- Dat de Stichting Dwaze Vaders aan sommige 
onderzoeken op z’n minst twijfelt aan de opzet en/of 
conclusies 
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Internet 
 
Het is alweer een tijd geleden dat er een stuk over internet stond in de 
nieuwsbrief. Meestal betrof het nieuwtjes en enige statistieken over de 
bezoekers aantallen op de site en de diverse onderdelen. 
Nu ga ik weer een droge stat opzetten, maar deze gaat over de totale 
cijfers en onderdelen die noemenswaardig zijn. 
 
Hier alvast het totaal overzicht: 
 
Totaal aantal bezoekers: 412051 waarvan unieke: 128576 
 
Deze twee cijfers geven aan hoeveel bezoekers er geweest zijn sinds 
het opstarten van de statistieken. Gemiddeld komt men 3,2 maal terug 
voor informatie. 
Zoals u ziet zijn dit er behoorlijk veel. Nooit gedacht dat dit zo was.  
 
Gaan wij dit nou nog eens uitsplitsen naar bezochte pagina’s, dan 
komt men uit op de volgende cijfers. 
 

Hoofdpagina   43.92% 
helpdesk   11.87% 
alimentatie   3.67% 
oproeppagina   3.37% 
kranten   3.31% 
links   3.19% 
uitspraken   2.41% 
enquête   2.35% 
regiopagina   1.99% 
informatieplicht   1.81% 
poll   1.69% 
30145   1.51% 
pas   1.39% 
donateur worden  1.27% 
advocaten   1.27% 

 
De hoofdpagina, de index om maar een dwarsstraat te noemen, is 
uiteraard de meest bezochte pagina.  
Maar hoe vindt men ons, welke zoekmachine gebruikt men en welke 
zoekwoorden worden het meest gebruikt. 
 

www.google.nl    40.88%
www.alimentatie.nl    8.81%
www.google.com    6.92%
home-2.tiscali.nl    4.40%
startgoogle.startpagina.nl    3.77%
dwazevaders.startpagina.nl    3.14%
sdwv.write2me.nl    3.14%
dwazevaders.hyves.nl    3.14%
www.home.nl    2.52%
echtscheidings.startpagina.nl    2.52%
search.live.com    1.89%
home-2.worldonline.nl    1.26%
search.ilse.nl    1.26%
www.aanbiedingenlijn.nl    1.26%
www.hyves.nl    1.26% 

vaders   46.84%
dwaze   35.26%
stichting   4.74%
voor   3.68%
dwazevaders.nl   2.11%
dwazevaders   1.05%
30145   1.05%
kamer   0.53%
voorstel   0.53%
wet   0.53%
gewijzigd   0.53%
www.dwazevaders.nl  0.53%
zonder   0.53%
omgang   0.53%
kind   0.53% 

 
In de eerste tabel staan de zoekmachines en de sites vanwaar men 
komt, in de tweede de zoekwoorden. De zoekwoorden komen niet 
overeen met de zoekmachine, maar geven een indicatie van de 
gebruikte woorden. 
 

Maar waar komen ze nu vandaan. Hiernaast staat een 
indruk van waar men vandaan komt. 
 

   Nederland  83.94% 
   Verenigde Staten   9.75% 
   Duitsland   1.26% 
   China   1.08% 
   België   0.90% 
   Frankrijk   0.90% 
   Spanje   0.36% 
   Polen   0.18% 
   numeriek   0.18% 
   Oostenrijk   0.18% 
   Venezuela   0.18% 
   Laos   0.18% 
   Noorwegen   0.18% 
   Griekenland   0.18% 
   Verenigd Koninkrijk   0.18% 

 
De grootste aantal komt uiteraard uit Nederland, maar 
vanuit het buitenland is ook veel belangstelling. 
Wat veel voorkomt  zijn “robots”. Mocht u al eens een 
mail hebben ontvangen met een of andere aanbieding, 
dan is uw mailadres waarschijnlijk ergens opgepikt 
door deze software machines. Ook de stichting heeft 
temaken met deze robots. Hoewel wij er velen 
geblokkeerd hebben, zijn er altijd wel enige die door de 
mazen komen. Allemaal deze machines kan niet, dan 
blokkeer je ook de goede. Kijk maar in onderstaande 
lijst. 
 

 Yahoo   26.79%

 Google   14.29%

 Ilse   10.71%

 Ask Jeeves   8.93%

 Cosmix   7.14%

 DTS Agent   3.57%

 Robot   3.57%

 Indy Library   3.57%

 MSN   3.57%

 Voila   3.57%

 Envolk   1.79%

 Nutch   1.79%

 Turnitin   1.79%

 Charlotte   1.79%

 URI::Fetch   1.79%
 
Diegene met een bommetje zijn dus de robots. Ze 
worden geregistreerd en niet meegenomen in de stats. 
Dit zou oneerlijk zijn en de cijfers geen echte 
weergave. 
 
Tot zover de statistieken, het is weer droge kost, maar 
toch kun je er veel uithalen en mee doen. Mocht je nu 
denken dit klopt niet, dan heb ik een nieuwtje voor je. 
Vanaf 1 januari 2008 komt de nieuwe statsteller online, 
dan kun je kijken of het allemaal wel waar is. 
 
Nog even kleine cijfertjes die van belang zijn: 
 
2472306 opgehaalde pagina’s 
8,2 gemiddeld aantal pagina’s/bezoek 
642837 mb opgehaalde data/maand 
 
André 



 

 
 
Het Bestuur wenst u 
prettige Kerstdagen,  
een goede Jaarwisseling 
en een gezond 2008. 


