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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 
Annemarie Willemsen     
 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 64: 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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inhoud 
Colofon                                                                                 3               

Van de bestuurstafel                          4 

Kinderen offeren zich op bij scheiding                                  4 

Nederland moet kinderrechten beter naleven                       5 

Kinderen ervaren stiefmoeder negatiever dan stiefvader      5 

Kind is belangrijker dan ouders                                            5-6  

Kinderen na scheiding lid van twee voetbalclubs                  6 

Spermadonor eist vaderrol op                                             7-8 

Kind gaat altijd voor bij alimentatie                                       9 

Als een klein kind bij je ex bedelen                                       9 

Meestal 100 tot 200 euro per kind                                        9 

Vrees voor de voedselbank                                                10 

Column Recht toe Recht aan                                           10-11 

Jaarverslag 2007 Nationale Ombudsman                        12-15 

Commentaar Comm. Justitie op Wetsvoorstel 30145      15-19 

Rechterlijke uitspraken                                                     20-29 

 

 

 

                  



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

4  

Van de Bestuurstafel  
 
Een aantal weken geleden hoorde ik een verhaal van iemand 
die in een ziekenhuis op een verpleegafdeling werkt en daar te 
maken kreeg met een medewerkster van de raad voor de 
kinderbescherming. Een moeder van een peuter was ernstig 
ziek en zij verzorgde het kind alleen. De vader van de peuter 
had een omgangsregeling en onderling had men afgesproken 
dat het kind door vader opgevoed zou worden als er iets met 
moeder zou gebeuren. De raadsmedewerkster (betrokken 
geraakt door medische geschiedenis moeder) had via een 
derde vernomen dat de moeder ernstig ziek was en wilde een 
handtekening van de moeder, nu het nog kon, over het uit huis 
plaatsen van het kind in een pleeggezin. Daar de 
raadsmedewerker buiten het bezoekuur kwam moest zij zich 
melden bij het hoofd van de afdeling. Het hoofd verzocht haar 
later op de dag terug te komen omdat de moeder een aantal 
onderzoeken moest ondergaan. Vervolgens is er met de 
moeder gesproken en heeft men haar geadviseerd om haar 
advocaat te bellen voordat de raadsmedewerker terug zou 
komen. De vader werd ook gebeld, evenals de oma die op dat 
moment de peuter verzorgde. De vader van de peuter was 
bekend op de verpleegafdeling daar hij regelmatig op bezoek 
kwam bij zijn ex-vrouw.  
 
De oma en de peuter waren als eerste op de verpleegafdeling, 
hierna volgde de vader. Na een kort gesprek heeft de vader 
het kind meegenomen nog voordat de raadsmedewerkster op 
de afdeling was verschenen. Hierna verscheen de advocaat 
van de moeder. Hij werd snel geïnformeerd voordat de 
raadsmedewerkster op de verpleegafdeling verscheen. Toen 
uiteindelijk de raadsmedewerkster aan het bed van de moeder 
verscheen en hoorde dat ook de advocaat bij het gesprek 
aanwezig zou zijn weigerde de raadsmedewerkster vervolgens 
ieder gesprek met de moeder en verdween als een dief in de 
nacht, zonder ook maar een woord over de uithuisplaatsing te 
zeggen. Het kind heeft  hierna gewoon bij de vader gewoond in  
de periode dat de moeder in het ziekenhuis heeft gelegen. 
Bovendien hebben de ouders naar aanleiding van dit hele 
gebeuren andere afspraken gemaakt met als gevolg dat nu de 
vader grotendeels voor het kind zorgt en de moeder het kind 
kan zien wanneer ze wilt. 
 
Waarom vertel ik u dit verhaal hierboven?  Het gaat me hier 
vooral om de gedachtegang van de raad: eerst een pleeggezin 
en dan pas de vader. En we spreken hier niet eens over een 
advisering of betrokkenheid van een rechter.  Deze manier van 
denken bij organisaties als jeugdzorg en raad blijft een groot 
probleem en er zal echt een cultuuromslag moeten 
plaatsvinden op alle linies voordat een wijziging van 
wetsvoorstel in de praktijk enig kans van slagen zal hebben.   
Ook op dit vlak is de stichting actief en zal ook actief blijven.   
 
Gelukkig dat het ziekenhuis personeel adequaat reageerde 
anders had het peutertje nu in een pleeggezin gezeten in 
plaats van bij de vader.  
 

                       
 
 
 
       Perry Stuart 

Kinderen offeren zich op 
bij scheiding  
door Mayke Calis 
 
Gescheiden kinderen: elk jaar komen bij tussen de 3500 
en7000 echtscheidingen niet alleen de ouders op verschillende 
adressen te wonen, maar ook de broertjes en zusjes. Achter 
die kille cijfers schuilt vrijwel altijd een drama. ,,Ouders 
realiseren zich niet hoeveel steun kinderen aan elkaar hebben 
bij een scheiding.''  
 
DEN HAAG - Omdat Freddy steeds ruzie maakte met zijn 
moeder ging hij na de scheiding bij zijn vader wonen. Dat wilde 
hij zelf, zei hij. Maar zijn kleinere zusje bleef bij moeder. Toen 
het zusje na verloop van tijd ook steeds vaker ruzie met haar 
moeder kreeg, verslechterden Freddy's schoolprestaties. 
Moeder had haar antwoord klaar: ,,dat komt doordat je vader 
zo weinig thuis is. Hij houdt geen toezicht''. Maar dat was het 
niet. Freddy (16) piekerde te veel, hij voelde zich schuldig 
omdat hij zijn zusje niet kon beschermen tegen de agressie 
van zijn moeder.  
 
Dit voorbeeld komt uit de praktijk van 
gezondheidszorgpsycholoog Liesbeth Groenhuijsen, 
gespecialiseerd in echtscheidingen. Dat kinderen het scheiden 
van hun ouders maar moeilijk verdragen was al bekend. Nog 
moeilijker is het wanneer ze ook nog eens van hun broertjes of 
zusjes worden gescheiden. Toch gebeurt dat nog veel te vaak, 
tussen de 3500 en 7000 keer per jaar. Niet alleen verliezen ze 
in korte tijd één ouder, ook raken ze broertjes of zusjes, die ze 
hun leven lang kennen, kwijt.  
 
Grotere gevolgen  
Voor kinderen die naast hun ouders ook van broers of zussen 
worden gescheiden, zijn de gevolgen vaak nog ernstiger dan 
wanneer alleen hun ouders gaan scheiden, zegt socioloog en 
echtscheidingsonderzoeker Ed Spruijt. Zo hebben ze meer 
kans op depressies, angsten of stress. Ze vertonen vaker 
delinquent gedrag, hun schoolprestaties zijn vaak minder goed, 
hebben vaker relatieproblemen, en blowen, drinken en roken 
meer.  
Ouders hebben niet altijd door hoe slecht het is als broertjes en 
zusjes van elkaar gescheiden worden, merken 
echtscheidingsdeskundigen. Ze hebben soms het idee dat de 
kinderen er zelf voor kiezen, maar de werkelijkheid is 
schrijnender: kinderen offeren zich op. 'Ik ga wel bij pappa 
wonen, anders is hij zo alleen', krijgt de psychologe dan te 
horen. De kinderen voelen de negatieve boodschappen over 
pappa of mamma haarfijn aan, en hopen zo de problemen op 
te lossen.  
 
Verstoorde ontwikkeling  
Door voor een ouder te kiezen raakt hun ontwikkeling wel 
verstoord, zegt Lianne van Lith, scheidingsspecialist en 
mediator. Het lijkt alsof het kind de keuze maakt. ,,'Ze wil niet 
meer naar jou', zegt moeder dan. Maar het zijn echt 
uitzonderingsgevallen dat een kind er werkelijk zo over denkt.''  
 
Van Lith heeft jaren bij de Raad voor Kinderbescherming 
gewerkt. Te vaak heeft ze ouders gezien die hun kinderen 
tegen elkaar uitspeelden. Een voorbeeld uit haar praktijk: Lucy 
van veertien ging na de scheiding bij vader wonen en haar 
broertje bij moeder. Ineens wilde Lucy, die voorheen goed kon 
leren, niet meer naar school. Ze kon papa niet alleen laten.  
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voor het verdriet van hun kinderen. Soms kunnen ze zich niet 
voorstellen dat kinderen een ander belang hebben dan zijzelf, 
weet Groenhuijsen. ,,Ze denken: het beste voor mijn kind, dat 
ben ik.''  
 
De namen van de kinderen in dit verhaal zijn om 
privacyredenen gefingeerd. 'Ik ga wel bij papa wonen, anders 
is hij zo alleen' Voor kinderen die naast hun ouders ook van 
broers of zussen worden gescheiden, zijn de gevolgen vaak 
nog ernstiger dan wanneer alleen hun ouders gaan scheiden. | 
foto GPD/Cees Zorn  
 
Ouderschapsplan  
 
Getrouwde ouders met kinderen die gaan scheiden moeten 
binnenkort voor de rechter een 'ouderschapsplan' voorleggen, 
anders mogen ze niet scheiden. Het wordt nu op vrijwillige 
basis gebruikt door bijvoorbeeld advocaten en mediators. In 
het plan spreken ouders minutieus af waar de kinderen gaan 
wonen, wie op welke dagen voor ze zorgt en welke huisregels 
daarbij moeten worden gevolgd, wie wat betaalt, of een 
tatoeage of piercing is toegestaan, en ook wie ze naar 
paardrijles brengt. Zo hoopt de overheid te voorkomen dat het 
geruzie tussen ouders na de scheiding doorgaat. Als een van 
de ouders zich niet aan het ouderschapsplan houdt, kan de 
ander naar de rechter stappen. De Eerste Kamer moet nog 
over het plan stemmen; het is de bedoeling dat het over 
ongeveer een half jaar officieel ingaat.  
 
Bron: Nederlands Dagblad 
 

Nederland moet 
kinderrechten beter 
naleven. 
 
Nederland scoort onvoldoende op het gebied van 
kinderrechten. Illegale kinderen worden uitgesloten van 
diverse voorzieningen, de aanpak van 
kindermishandeling schiet tekort en de wachtlijsten in de 
jeugdzorg zijn te lang. En het wordt hoog tijd dat er in 
Nederland een kinderombudsman komt. Dat stellen 
Unicef Nederland en Defence for Children International 
Nederland (DCI) in hun eerste Jaarbericht 
Kinderrechten, op 21 januari aangeboden aan minister 
Andre Rouvoet voor Jeugd en Gezin. 
Experts hebben scores toegekend aan de naleving van 
kinderrechten in Nederland. Op een schaal van 1 tot 5 
punten krijgt het thema vreemdelingenbeleid een 2, 
kindermishandeling een 3, gezondheidszorg een 2, 
jeugdzorg ook een 2 en jeugdstrafrecht een 3. 
Voor het aanstellen van een Kinderombudsman is geen 
nieuwe organisatie nodig. Unicef en DCI stellen voor 
deze onder te brengen bij de Nationale Ombudsman. 
Europa heeft nu 35 Kinderombudsmannen, verdeeld 
over 25 landen. 
 
Bron: Unicef  
 

Kinderen ervaren 
stiefmoeder negatiever 
dan stiefvader  
  
Kinderen die in een stiefgezin opgroeien, ervaren de 
thuissituatie bij een stiefmoeder negatiever dan die bij een 
stiefvader. Dat schrijft Arie de Graaf van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) in een onderzoeksoverzicht van de 
ervaringen van kinderen met stiefouders. Kinderen in 
stiefgezinnen hebben iets vaker last van angstgevoelens of 
depressieve gevoelens dan kinderen in een eenoudergezin. 
Stiefkinderen halen echter wel hogere schoolcijfers. 
Jaarlijks maken in Nederland tussen de vijftig- en 
zestigduizend kinderen een scheiding van hun ouders mee. 
Ruim 40 procent van hen krijgt te maken met een stiefouder. 
Omdat de meeste kinderen bij de moeder blijven wonen, is er 
vaak sprake van een stiefvader. 
 
Bron: CBS  
 
 

Het kind is belangrijker 
dan de ouders 
  
 
Antoinette Reerink Frederiek Weeda 
 
De overheid wil ingrijpen bij falende opvoeders makkelijker 
maken. Daartoe dient de meest ingrijpende wetswijziging in de 
kinderbescherming sinds 1922. 
 
In de film Ladybird Ladybird van de Britse regisseur Ken Loach 
verliest de alleenstaande moeder Maggie het ouderlijk gezag 
over haar vier kinderen na een brand in huis. Als ze eenmaal 
een stabiele relatie heeft met een betrouwbare man, krijgt ze 
opnieuw een baby, en weer een. Maar de jeugdzorginstanties 
hebben er geen vertrouwen in: na elke bevalling wordt de 
pasgeborene prompt afgevoerd naar een tehuis, onder 
hartverscheurend gehuil van Maggie. 
 
Het is het schrikbeeld voor ouders: dat de overheid ingrijpt in 
de opvoeding of zelfs hun kind uit huis haalt. Deze week 
presenteerden de ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) en 
Hirsch Ballin (Justitie, CDA) een wetsvoorstel dat het de 
overheid gemakkelijker moet maken in te grijpen in de 
opvoeding van kinderen die in hun ontwikkeling worden 
bedreigd. 
 
Het is de meest ingrijpende wetswijziging in de 
kinderbescherming sinds 1922, zegt hoogleraar jeugdrecht 
Mariëlle Bruning. Zij ziet de wet als een goede poging om het 
belang van het kind boven dat van de ouders te stellen. Men 
wil voorkomen dat ouders eindeloos kansen krijgen, zonder 
oplossing. Dat leidde er immers toe dat ouders hun kind 
doodden, zoals de peuter Savanna, het meisje van Nulde en 
het Maasmeisje. 
 
Bedoeling van de wetswijziging is dat ondertoezichtstelling 
effectiever wordt, vaker wordt opgelegd, en dat ouders zo’n  
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maatregel niet meer ervaren als straf. Dat is het ook niet, zegt 
hoogleraar pedagogiek Doret de Ruyter, die de minister 
adviseerde. Het is een tijdelijke maatregel om ouders te 
helpen, totdat ze zelf het stokje weer kunnen overnemen. 
 
Het werkt zo: de rechter stelt op verzoek van de 
Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg een kind onder 
toezicht van een voogd, die praktische, psychische en 
pedagogische hulp regelt. Elk jaar wordt bekeken of de ouders 
alleen verder kunnen. 
 
Wat verandert er precies? Ouders die nu opvoedingshulp 
weigeren terwijl hun kind in zijn ontwikkeling dreigt te 
stagneren, worden voortaan verplicht die hulp te accepteren. 
Hun kind wordt dan onder toezicht gesteld, al blijft het thuis 
wonen. Dat zijn de lichte gevallen. De Ruyter: Nu wordt alleen 
direct ingegrepen bij evidente gevallen van mishandeling, 
verwaarlozing of misbruik. Men wacht tot het fout is gegaan 
met de ontwikkeling van het kind. Tot het kind bijvoorbeeld in 
zichzelf gekeerd raakt, spijbelt of agressief wordt. 
 
Dat gaat nu om zon 22.000 kinderen per jaar. 
 
De Ruyter: In de toekomst kan een moeder die bijvoorbeeld  
een jaar depressief raakt door een echtscheiding, verplicht 
worden therapie te volgen.  
Een jaar is lang voor de ontwikkeling van een kind. Maar 
ingrijpen zal alleen gebeuren als het kind eronder lijdt, wat niet 
altijd zo is. Sommige kinderen blijven zich goed ontwikkelen 
ondanks nare omstandigheden. 
Bovendien kan de rechter ouders voortaan gemakkelijker 
definitief uit de ouderlijke macht zetten. Nu gebeurt dat 
sporadisch, 250 tot 500 keer per jaar, omdat de rechter het 
belang van ouders die een nieuwe kans willen vaak zwaar laat 
wegen. Dit kan ertoe leiden dat een kind, dat soms al lang 
gehecht is aan pleegouders, toch terug moet naar zijn moeder, 
als die bijvoorbeeld gestopt is met drinken.  
 
Bruning: Voortaan zal de rust voor het kind, en de duidelijkheid 
over wie het opvoedt, wettelijk zwaarder wegen dan het belang 
van de echte ouder. Hoe jonger het kind, hoe minder tijd een 
ouder zal krijgen om te bewijzen dat hij het ouderlijk gezag wel 
aankan. 
Tegelijk onderstreept ze dat pleeggezinnen en tehuizen altijd 
second best zijn. Kinderen zijn eindeloos loyaal aan hun echte 
ouders. Zelfs na jaren willen ze vaak terug naar hun moeder of 
vader. 
 
De Rotterdamse advocaat Reinier Feiner, die veel jeugdzaken 
doet, ziet overigens dat ouders lang niet altijd hun zin krijgen. 
Je hoort telkens dat ouders zoveel rechten hebben, maar in de 
praktijk stelt dat niets voor. Ze hebben amper tijd een 
tegenonderzoek in te stellen als de rechter tot 
ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing heeft besloten. 
 
De toets voor zon maatregel doet het Bureau Jeugdzorg of de 
Raad voor de Kinderbescherming. Feiner: De rechter geeft 
deze instellingen eerder het voordeel van de twijfel dan de 
ouders. 
De rapporterende gezinsvoogd krijgt straks volgens het 
wetsvoorstel recht op informatie van onder meer artsen, 
psychiaters en leraren over ouder of kind. Dat maakt 
schending van hun beroepsgeheim een minder groot risico. 
 
Ook nieuw is dat de gezinsvoogd concrete doelen moet 
bepalen voor een onder toezicht gesteld gezin. Het kind moet 
bijvoorbeeld vaker buiten kunnen spelen, of naar 
huiswerkbegeleiding. Of de ouders moeten een agressiecursus 

volgen. Zo wordt het voor zowel de rechter als de ouders 
duidelijker wat de ondertoezichtstelling inhoudt, zegt Bruning. 
Het is overigens niet zo dat een afwijkende opvoedstijl - heel 
vrij, heel streng - straks aanleiding wordt voor ingrijpen, zegt 
De Ruyter. Als dat bij een familie of cultuur hoort, kan een kind 
erbij gebaat zijn. 
 
Dat hulpverleners dat soms verkeerd inschatten, blijkt uit een 
voorbeeld van advocaat Feiner: Een Afrikaanse moeder van 
vier kinderen was zwanger van de vijfde. Ze had hulpverlening 
aanvaard omdat zij geen Nederlands sprak en schulden had. 
Er kwam wekelijks iemand langs die zag dat moeder geen 
babykamer inrichtte. Dat vond ze zorgwekkend. De 
hulpverlener zei: deze moeder is geestelijk onderontwikkeld, 
niet voorbereid op de bevalling. Terwijl haar kinderen het 
gewoon goed deden op school. In de cultuur van de vrouw is 
het de goden verzoeken om een babykamer in te richten en 
voor de geboorte al kleertjes te kopen. Toch was die kamer 
aanleiding om de baby direct na de geboorte door agenten uit 
huis te laten halen. De rechter heeft dat later teruggedraaid. 
De rechten van minderjarigen moeten voorrang krijgen boven 
het recht van ouders hun kind zelf op te voeden. Dat principe 
staat centraal bij het wetsvoorstel dat ministers Hirsch Ballin 
(Justitie, CDA) en Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) de 
afgelopen week hebben bekendgemaakt. Voortaan worden 
ouders die opvoedingshulp weigeren verplicht die hulp aan te 
nemen en worden ze onder toezicht gesteld. De rechter kan de 
banden tussen falende ouders en hun kinderen voortaan 
gemakkelijker doorsnijden. Voogden krijgen voortaan het recht 
op informatie van psychiaters, huisartsen en leraren. Voogden 
moeten, als de plannen doorgaan, doelen opstellen waaraan 
de ouders en de rechter de vorderingen kunnen toetsen. Nu 
stelt de rechter elk jaar zon 22.000 kinderen onder toezicht van 
een voogd. Zestig procent blijft thuis wonen. 
 

Kinderen na 
echtscheiding lid van 
twee voetbalclubs 
 
Steeds meer kinderen van gescheiden ouders zijn lid van twee 
voetbalclubs. De KNVB heeft speciaal voor deze doelgroep 
een regeling, waarbij jeugdleden in het ene weekend voor de 
club in de regio van de vader uitkomen en een volgend 
weekend voor de club in het leefgebied van de moeder. 
De kinderen kunnen hiervoor dispensatie aanvragen bij de 
districtskantoren in de regio’s waar ze willen voetballen. 
Volgens KNVB-woordvoerder Rob de Leede is deze 
zogenoemde regeling “dubbele speelgerechtigheid” bedoeld 
voor jeugdspelers, die jonger zijn dan zestien jaar. 
Hoewel de regeling al enkele jaren bestaat, wordt er pas de 
laatste jaren vanwege de toenemende bekendheid meer 
gebruik van gemaakt. Al zijn de aantallen volgens zegsman De 
Leede nog altijd bescheiden. 
Wel is de verwachting dat dit aantal de komende jaren 
toeneemt. 

 
  
Geen reden meer om de kinderen niet naar de andere 
ouder te laten gaan omdat ze dan anders niet  kunnen  

 sporten!        
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Spermadonor eist 
vaderrol op 
 
 
AMSTERDAM - Spermadonoren die zaad afstaan aan 
vrienden of bekenden, eisen steeds vaker een actieve vaderrol 
op. Dat zeggen advocaten en notarissen die gespecialiseerd 
zijn in het familierecht. 
 
Komt het tot een rechtszaak, dan krijgen de donoren vrijwel 
altijd een omgangsregeling met het kind.  
 
Dat signaleert (kinder)rechter en hoogleraar familierecht aan 
de universiteit van Tilburg Paul Vlaardingerbroek, die alle 
rechtbankuitspraken op dit terrein bijhoudt. ‘De rechters 
worden soepeler’, zegt hij.  
 
Volgens Vlaardingerbroek gebeurt het inmiddels zeker zo’n 
tien keer per jaar dat een spermadonor via de rechter een 
actieve vaderrol opeist. En de laatste jaren vrijwel steeds met 
succes.  
 
Er is zelfs al een donor die van de Hoge Raad een 
omgangsregeling heeft gekregen terwijl hij de 7-jarige dochter 
die uit zijn zaad is voortgekomen, slechts één keer heeft 
gezien. ‘De biologische band lijkt al voldoende reden om een 
omgangsregeling af te dwingen’, aldus de hoogleraar.  
 
Tot een paar jaar geleden was de Hoge Raad zeer 
terughoudend met het gunnen van omgangsregelingen aan 
spermadonoren, zegt Vlaardingerbroek. Dat veranderde toen 
in 2004 een spermadonor bij de Hoge Raad een 
omgangsregeling eiste, en zich daarbij met succes beriep op 
artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM). Artikel 8 voorziet in een grondrecht: het recht 
op omgang als er sprake is van gezinsleven, oftewel als er als 
er sprake is van een nauwe persoonlijke band.  
 
‘Het EVRM is een heel belangrijk verdrag voor Nederland’, 
aldus Vlaardingerbroek. ‘Anders gezegd: de Europese 
wetgeving dwingt de rechters een omgangsregeling toe te 
staan als er sprake is van een nauwe persoonlijke band.’  
 
Maar wat is een nauwe persoonlijke band? In vrijwel alle 
vonnissen wordt geturfd hoe vaak de donor het kind heeft 
gezien en hoe intens het contact is geweest. Daarbij wordt de 
Hoge Raad steeds soepeler voor de spermadonoren, 
signaleert de hoogleraar. ‘Internationale grondrechten hebben 
nu eenmaal de neiging steeds verder opgerekt te worden. Dat 
zie je op alle vlakken.’  
 
 
Zaad zoekt kind 
 
ACHTERGROND 
 
‘Mama, wat komt die mijnheer bij ons doen?’, zegt Jaco 
(drieëhalf jaar) elke eerste zondag van de maand. ‘Wat zèg je 
dan?’, vraagt Sylvia Schramzich vertwijfeld af. ‘Dat is je 
spermadonor, schat. Daar snapt zo’n kind toch helemaal niets 
van?’ 
 
Jaco Schram is een van de 25 à 40 duizend kinderen die 
opgroeien bij een homo-echtpaar. De spermadonoren die het 

zaad voor deze baby’s leveren, eisen steeds vaker een actieve 
vaderrol op. En als het niet goedschiks lukt, dan maar 
kwaadschiks via de rechter, zoals in het geval van Jaco. Zijn 
biologische papa kreeg begin dit jaar na anderhalf jaar 
procederen van het gerechtshof in Amsterdam zijn felbegeerde 
omgangsregeling. Niet de ochtend of middag per week, zoals 
hij had gevraagd, maar twee bezoekuren per maand. 
 
Volgens de Tilburgse hoogleraar familierecht Paul 
Vlaardingerbroek gebeurt het inmiddels zeker zo’n tien keer 
per jaar dat een spermadonor via de rechter een actieve 
vaderrol opeist. En de laatste jaren vrijwel steeds met succes. 
Met als voorlopig hoogtepunt vorig jaar november, toen de 
Hoge Raad een omgangsregeling toestond aan een 
spermadonor die zijn kind slechts een keer had gezien. 
 
Sylvia en haar vrouw José dachten het allemaal goed geregeld 
te hebben. In 1999 zetten ze een advertentie voor een 
spermadonor die een ‘vaderrol op afstand’ wilde vervullen. ‘We 
wilden liever geen anonieme donor’, legt Sylvia uit, ‘want dan 
ontneem je je kind de mogelijkheid zijn vader te leren kennen 
en zijn genetische wortels te achterhalen. Dus kozen we voor 
een bekende donor. Iemand die er voor Jaco zou zijn op het 
moment dat híj behoefte zou krijgen aan een vader.’ 
 
Op de advertentie kregen Sylvia en José drie reacties. Eén 
briefschrijver sprong eruit. ‘Een prettige toon. Het was een 
homo die graag twee lesbiennes wilde helpen een kind op de 
wereld te zetten, zo leek het. Een sympathieke vent, dachten 
Sylvia en José. Ze organiseerden een paar ontmoetingen met 
de briefschrijver. ‘Je wilt zo’n man toch eerst een beetje leren 
kennen, voordat je zijn zaad bij jezelf gaat inbrengen. Het blijft 
toch een gekke situatie.’ 
 
Over de marginale vaderrol die de donor zou spelen, waren ze 
het eens. Althans dat dachten ze. 
 
Drie jaar lang kwam de donor maandelijks aan huis. Na een 
snelle kop koffie trok hij zich terug in de badkamer. Het was 
José die zichzelf insemineerde met zijn zaad. Vergeefs. Pas 
toen Sylvia zichzelf insemineerde met het zaad kwam een 
bevruchting tot stand. 
 
‘Vanaf het moment dat ik zwanger was, veranderde zijn 
houding’, aldus Sylvia. ‘Hij wilde bij de bevalling zijn. En op het 
geboortekaartje staan. We werden compleet verrast. En 
weigerden, omdat het totaal niet paste in wat er was 
afgesproken.’ 
 
Het eerste echte conflict barstte los na de bevalling. De donor 
eiste dat hij elke twee weken bij het kind op bezoek mocht 
komen. Om de lieve vrede te bewaren mocht hij maandelijks 
even komen kijken. ‘We waren ook dankbaar, natuurlijk. En we 
wilden het contact goed houden omwille van het kind.’ 
 
Maar de lieve vrede keerde niet weer. Sylvia: ‘Achteraf denk ik: 
we zijn er in geluisd. De donor had een vooropgezet plan. Hij 
was van meet af aan uit op een actieve vaderrol. Elke eis die 
we inwilligden werd gevolgd door weer een nieuwe eis.’ Toen 
Jaco anderhalf was, ging de deur voor de donor op slot. 
 
‘Steeds meer donoren willen een betrokken vader zijn. Dat is 
de trend’, vertelt Wilma Eusman, een Amsterdamse advocate 
die vaak met spermadonoren te maken heeft, omdat ze veel 
lesbische adopties doet. Zo’n adoptie is alleen mogelijk als er 
nog geen nauwe betrekkingen zijn tussen de spermadonor en 
het kind. Maar daar wringt vaak de schoen. 
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 ‘Ook homo’s willen steeds vaker vader zijn. Vroeger nam je 
automatisch afscheid van het ouderschap als je homo was. Het 
krijgen van kinderen was iets voor hetero’s. Daaraan wilde je je 
niet conformeren. Maar dat is de laatste jaren anders. Er is een 
groeiende groep homoparen die met kinderen door het leven 
wil gaan’, aldus notaris Hélène Faasen, spreekster op 
voorlichtingsavonden over lesbisch ouderschap. 
 
Ook Rita Buitink, een van de auteurs van het net verschenen 
boek Roze Ouders, ziet steeds vaker dat spermadonoren papa 
willen zijn. ‘Als mannen gevraagd worden donor te zijn, voelen 
ze zich vaak vereerd. Maar mannen die nog geen vader zijn, 
hebben vaak geen idee wat dat betekent. En als dat kind er 
eenmaal is, willen ze meer contact dan is afgesproken.’ 
 
Meestal komen de partijen wel tot een compromis, zegt Buitink. 
‘Desnoods schakelen ze een mediator in. Slechts een enkeling 
stapt naar de rechter.’ 
 
Tot een paar jaar geleden was de Hoge Raad zeer 
terughoudend met het gunnen van omgangsregelingen aan 
spermadonoren, vertelt Paul Vlaardingerbroek, (kinder)rechter 
en hoogleraar familierecht aan de universiteit van Tilburg. Dat 
veranderde toen in 2004 een spermadonor bij de Hoge Raad 
een omgangsregeling eiste, en zich daarbij met succes beriep 
op artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM). Artikel 8 voorziet in een grondrecht: het recht 
op omgang als er sprake is van gezinsleven, ofwel als er als er 
sprake is van een nauwe persoonlijke band.  
 
‘Het EVRM is een heel belangrijk verdrag voor Nederland’, 
aldus Vlaardingerbroek. ‘Anders gezegd: de Europese 
wetgeving dwingt de rechters een omgangsregeling toe te 
staan als er sprake is van een nauwe persoonlijke band.’ 
 
Maar wat is een nauwe persoonlijke band? In vrijwel alle 
vonnissen wordt geturfd hoe vaak de donor het kind heeft 
gezien en hoe intens het contact is geweest. Daarbij wordt de 
Hoge Raad steeds soepeler voor de spermadonoren, 
signaleert Vlaardingerbroek. ‘Internationale grondrechten 
hebben nu eenmaal de neiging steeds verder opgerekt te 
worden. Dat zie je op alle vlakken.’ 
 
In november vorig jaar kreeg een spermadonor van de Hoge 
Raad het recht op een omgangsregeling terwijl hij het kind – 
van inmiddels 7 jaar – nog nooit had gezien. Het leek een op 
voorhand verloren zaak. De Hoge Raad liet echter zwaar 
wegen dat de donor het kind wel graag had wíllen zien, maar 
door de moeder werd gedwarsboomd. Dat er hecht contact 
was ten tijde van de bevruchting. Dat beide partijen voor de 
donor een rol zagen weggelegd in het leven van het kind, al 
verschilden ze van mening over de mate daarvan. 
 
‘Eigenlijk krijgt deze donor recht op een omgangsregeling 
louter omdat hij de biologische vader is’, analyseert 
Vlaardingerbroek. ‘Er is nul contact geweest. Er was slechts de 
intentie om contact te hebben.’ 
 
Daarom verbaast het de hoogleraar niets dat de rechter de 
spermadonor van Jaco een omgangsregeling heeft toegekend. 
De donor heeft het kind maandelijks gezien totdat het 
anderhalf werd. En hem was een vaderrol toebedacht, zo blijkt 
uit de advertentietekst, ook al was het een vaderrol op afstand.  
 
Sylvia en José zijn woest. ‘We worden nu om onze oren 
geslagen met die tekst: vaderrol op afstand. In gesprekken met 
de donor hebben we dat begrip handen en voeten gegeven. 

Maar dáár trekt de rechter zich niets van aan. We voelen ons 
tot op het bot gediscrimineerd. Als wij een heterostel waren 
geweest was dit nooit gebeurd. Blijkbaar vindt het hof dat een 
kind een vader nodig heeft, punt uit. Een ontzettend 
ouderwetse uitspraak.’ 
 
De Amsterdamse advocate Eusman denkt niet dat de 
lesbische achtergrond van Sylvia en José de doorslag heeft 
gegeven. Als het een heterostel was geweest, had het Hof 
waarschijnlijk hetzelfde geoordeeld, denkt Eusman. 
 
Paul Vlaardingerbroek kan zich de boosheid van de vrouwen 
goed voorstellen – ook al krijgt de donor maar twee uur per 
week toegekend. ‘Het voelt als een enorme inbreuk op je 
privacy. Ze krijgen bovendien de plicht de donor te informeren 
over de ontwikkeling van het kind. Hij kan zich gaan bemoeien 
met de schoolkeuze. Hij kan voorstellen het kind minder truttig 
aan te kleden. Noem maar op.’ 
 
Dat spermadonoren steeds vaker een omgangsregeling krijgen 
toegekend, vindt Vlaardingerbroek niet ouderwets. ‘Ook een 
donor heeft bepaalde rechten. Het is ook zíjn kind en het is 
vervelend als een vader zijn kind niet kan zien. De rechter kan 
eigenlijk in dit geval niet anders beslissen, gezien het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.’ Het past 
ook in een brede trend waarin het vaderschap wordt 
opgewaardeerd, meent Vlaardingerbroek. Hij verwijst naar een 
recente stemming in het Europees parlement over adoptie. De 
Europarlementariërs vinden in meerderheid dat adoptie alleen 
mogelijk moet zijn als de vader én de moeder afstand doen 
van het kind. Tot nu toe speelde de mening van de biologische 
vader geen enkele rol. 
 
Op het internet circuleren verschillende ‘donorcontracten’ om 
afspraken tussen de spermadonoren en het ontvangende paar 
in goede banen te leiden. Sylvia en José hadden alleen 
mondelinge afspraken gemaakt. Volgens Paul 
Vlaardingerbroek maakt dat niet zoveel uit. ‘Mondelinge 
afspraken zijn iets moeilijker hard te maken voor de rechter 
dan schriftelijke. Maar afspraken die indruisen tegen het 
Nederlands of Europees recht zijn niet rechtsgeldig. Die schuift 
de rechter gewoon terzijde.’ 
 
Notaris Hélène Faasen adviseert op voorlichtingsavonden altijd 
toch zo’n donorcontract op te stellen. ‘Het dwingt alle 
betrokkenen om na te gaan hoe ze hun toekomstige rol zien en 
wat men wel en juist niet van elkaar verwacht. Dat schept 
duidelijkheid. En als je niet op één lijn zit, kun je besluiten niet 
met elkaar in zee te gaan. En neem de tijd om te kijken of je bij 
elkaar past. Men is vaak veel te gehaast.’ 
 
Volgens Paul Vlaardingerbroek moeten Sylvia en José met de 
nieuwe situatie leren leven. Maar toekomstige paren die met 
een bekende donor in zee gaan, zijn gewaarschuwd: je blijft 
levenslang van elkaar afhankelijk. Zelfs als de donor toezegt af 
te zien van het vaderschap. Op zo’n toezegging kan de donor 
altijd terugkomen. 
 
Bron Volkskrant 
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Kind gaat altijd voor bij 
alimentatie 
Algemeen Dagblad, 11 april 2008 
  
Door ANNELIEKE DIJKSTRA 
  
DEN HAAG - Er wordt paal en perk gesteld aan de 
mogelijkheden om het alimentatiebedrag voor kinderen te 
drukken.  
  
Een gescheiden ouder kan het verzorgen van een nieuwe 
partner of (stief)kinderen niet meer opvoeren als kostenpost. 
 
De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel 
dat het Ouderschapsplan regelt. Er staat in dat na een 
scheiding de kosten voor eventuele nieuwe partners of een 
nieuwe boot, caravan of auto van vader of moeder niet de 
kinderalimentatie mogen aantasten. De wet zal gelden voor 
nieuwe zaken, maar ook voor zogeheten herbeoordelingen.  
 
Alimentatierechters zijn blij met de nieuwe regel. ,,Kinderen 
heb je voor het leven en het spreekt vanzelf dat je voor hen 
betaalt, ook als ze bij de andere ouder wonen. Ongeacht je 
andere wensen,'' zegt rechter Jos Luiten van de werkgroep 
alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging van 
Rechtspraak. ,,Het komt nogal eens voor dat een vader geen 
kinderalimentatie kan betalen omdat met allerlei lasten 
rekening wordt gehouden. De moeder draait dan op voor alle 
kosten van de kinderen en dat is onrechtvaardig.'' 
 
In Nederland krijgen jaarlijks 34.000 minderjarige kinderen te 
horen dat hun vader en moeder gaan scheiden. In veel 
gevallen stelt de rechter de hoogte van de alimentatie vast, op 
basis van draagkracht. 
 
In de rechtszaal houdt justitie nu rekening met bijvoorbeeld 
woonlasten, vakbondskosten, inrichting van een nieuwe 
woning, of de kosten van een nieuwe partner. Wat overblijft, is 
voor de alimentatie.  
 
Naar schatting betaalt meer dan 50 procent geen 
kinderalimentatie.  
  
 

Als een klein kind bij je 
ex bedelen 
Algemeen Dagblad, 11 april 2008 
  
Door ANNELIEKE DIJKSTRA 
  
ROTTERDAM - Ilona's ex-vriend, de vader van haar twee 
zoons, had een prima plan bedacht voor de kinderalimentatie.  
  
Als Ilona iets nodig had voor de kinderen, moest ze maar een 
bonnetje of acceptgiro overhandigen aan zijn nieuwe vriendin. 
Dan zou hij kijken of hij geld en zin had om het te betalen. 
 
,,Dan moet ik dus als een klein kind om elke uitgave bedelen 
bij mijn ex,'' zegt Ilona, die er vijf jaar geleden alleen voorstond 
met een 6- en 9-jarige. ,,In dat declareren heb ik natuurlijk 

helemaal geen zin. En dat terwijl hij net een nieuw huis heeft 
gekocht en een splinternieuwe auto. Intussen behangt hij zijn 
nieuwe vriendin met goud. Maar voor zijn kinderen structureel 
financieel bijdragen, ho maar. Uiterst frustrerend.''  
 
Als het wetsvoorstel voor het Ouderschapsplan door de Eerste 
Kamer is, kunnen de alimentatieplichtigen hun nieuwe vriendin, 
huis of auto niet meer opvoeren als kostenpost. De kinderen 
gaan dan voor. Ilona heeft nooit een rechtszaak 
aangespannen. ,,Dat zag ik nooit zitten. We zijn niet getrouwd 
geweest en hij heeft de kinderen nooit officieel erkend.''  
 
Ze zou via de rechter een vaderschapstest kunnen afdwingen 
zodat ze recht op alimentatie krijgt. ,,Ik vrees dan een slepende 
affaire en wil gewoon door met mijn leven. Ook voor de 
kinderen.''  
 
De moeder heeft de afgelopen vijf jaar twee keer 'een bonnetje 
ingeleverd'. Een keer toen de jongens op schoolkamp gingen 
en ieder 50 euro moesten betalen. Een andere keer vroeg ze 
90 euro schoolgeld. ,,Hij heeft betaald, maar na veel gezeur. 
En dan moet het ook nog via zijn nieuwe vriendin, die de reden 
was van onze breuk. Erg vernederend.''  
 
Een vast bedrag per maand wil haar ex niet betalen. Dat vindt 
hij onzin. Naar schatting betaalt meer dan de helft van de - 
meestal - mannen geen alimentatie voor de kinderen. Vaak 
zeggen ze geen geld te hebben of vinden ze dat er te weinig of 
geen omgang is met de kinderen.  
 
Ilona heeft de moeizame relatie met haar ex naar eigen 
zeggen nooit gebruikt om de omgang tussen haar kinderen en 
hun vader te frustreren. ,,Ze mogen hem zien wanneer ze 
willen. Hij komt ze nu en dan ophalen. Als het hem uitkomt. En 
dan weer gerust drie maanden niet.''  
 
Ze heeft nog voorgesteld een alimentatiebedrag op de 
bankrekening van de inmiddels 13-jarige oudste te storten. 
,,Zodat mijn ex weet dat het bij hem terechtkomt en ik er niet 
van ga feesten. Maar ook dat doet hij niet. Ik ben er klaar mee. 
Ik zorg wel voor mezelf en de kinderen.' '  
 
Ilona's ex wil niet reageren. 
 
De naam Ilona is om privacyredenen gefingeerd.  
  

Meestal 100 tot 200 euro 
per kind 
Algemeen Dagblad, 11 april 2008 
  
Om kinderalimentatie vast te stellen, hanteren rechters een 
ingewikkeld rekenmodel, gebaseerd op de kosten van 
kinderen.  
Over het algemeen betalen de ex-partners 100 tot 200 euro 
per maand per kind.  
 
Uitgangspunt is dat beide ouders in het levensonderhoud van 
hun kinderen voorzien tot ze 21 jaar zijn. Wegens dat principe 
moet ook worden betaald als de verzorgende ouder een 
nieuwe, welgestelde partner heeft. ,,Al is moeder miljonair, de 
vader houdt samen met haar financiële verantwoordelijkheid 
voor hun kinderen,'' aldus familierechtsdeskundige Ian Curry-
Sumner. 
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Vrees voor de 
voedselbank 
Algemeen Dagblad, 11 april 2008 
  
Leo Bevaart van de stichting Dwaze Vaders: ,,Onzin om te 
zeggen dat je de kosten van het verzorgen van een nieuwe 
partner en eventuele stiefkinderen niet mag opvoeren.  
Als je een nieuwe relatie krijgt die kinderen heeft, heb je een 
nieuw gezin met alle kosten die een gezin met zich meebrengt. 
Is het de bedoeling dat dit nieuwe gezin naar de voedselbank 
moet en op aardappelkisten moet zitten? Dan krijgt (meestal) 
de vader te horen dat hij geen omgang met zijn kinderen kan 
hebben omdat hij ze niet kan ontvangen door gebrek aan 
fatsoenlijke woon- en leefruimte.'' 
 
Hieronder  het commentaar van de stichting op het artikel van 
Annelieke Dijkstra in het AD  
 
Wij begrijpen niets van het "paal en perk" stellen van de 
mogelijkheden de alimentatie voor je kinderen te drukken. 
 
Wat is het voor onzin te zeggen dat je de "kosten" van het 
verzorgen van een nieuwe partner en eventuele stiefkinderen 
niet kan opvoeren. Wat wordt er dan opgevoerd?? Als je een 
nieuwe relatie krijgt die kinderen heeft dan heb je dus een 
nieuw gezin met alle normale kosten die een gezin met zich 
meebrengt. Wat zijn dan de zogenaamde extra 
verzorgingskosten? Of is het de bedoeling dat dit nieuwe gezin 
naar de voedselbank moet gaan en op aardappelkisten moet 
gaan zitten? Dan krijgt (meestal) de vader te horen dat hij geen 
omgang met zijn kinderen kan hebben omdat hij ze niet kan 
ontvangen vanwege gebrek aan fatsoenlijke woon- en 
leefruimte. 
Bovendien is het zo dat als de nieuwe relatie een baan heeft 
dit bij het inkomen van de niet verzorgende ouder wordt geteld 
en dus direct positief invloed heeft op de alimentatie 
verplichting voor de ex-partner en de kinderen. 
 
Het is ook onzin te stellen dat de herinrichting van een nieuwe 
woning opgevoerd kan worden als lasten post, hoezo?, dat is 
een eenmalige uitgave en geen post die invloed heeft op de 
duur van de alimentatie verplichting, kan dus niet bij de 
draagkrachtberekening opgevoerd worden. En boten, caravan 
of nieuwe auto, de luxe artikelen, al helemaal niet. 
 
Waar komt volgens Curry-Summer het cijfer vandaan dat 50% 
geen alimentatie betaald?? En wat zijn dan die ingewikkelde 
regels. Wat zijn dan de posten die zogenaamd opgevoerd 
kunnen worden om de alimentatie te drukken?  
Van de bij de stichting Dwaze Vaders aangesloten donateurs 
betalen verreweg de meeste alimentatie. Er zijn er die zelfs 
netto minder overhouden dan de ex-partner die zo wie zo 
kinderbijslag krijgt en eventueel bij de sociale dienst terecht 
kan. Echter vandaag de dag werken de meeste verzorgende 
ouders (moeder en/of vader), of nu ineens niet? 
 
Een zeer slechte ontwikkeling deze aanpassing op de wet 
alimentatie verplichting. 
 
 
 
 

Recht toe Recht aan 
 
Kinderalimentatie - I 
 
Kinderalimentatie en omgang staan los van elkaar. U kent vast 
wel de uitdrukking ‘kinderalimentatie is geen kijkgeld’. Wel of 
geen omgang, wel of geen draagkrachtruimte, juridisch gezien 
staan deze zaken los van elkaar. 
 
Mocht u te maken krijgen met het vaststellen van 
kinderalimentatie, dan is het goed om te weten op welke wijze 
dat gebeurt. Ik zal in grote lijnen uiteenzetten hoe de 
alimentatie wordt berekend. In de volgende column zal ik nog 
wat meer specifieke tips geven. 
 

Behoefte minderjarige 
 
Eerst moet de behoefte van een kind worden vastgesteld. De 
behoefte staat voor de kosten van een kind. Het is een 
gemiddeld bedrag dat ouders bij een bepaald netto inkomen 
aan hun kind uitgeven. Hoe meer er wordt verdiend, hoe meer 
er aan een kind wordt uitgegeven.  
 
Het Nibud heeft allerlei tabellen op grond waarvan, aan de 
hand van de geboortedatum van het kind en het netto 
gezinsinkomen, kan worden vastgesteld hoe groot de behoefte 
is. De rechtbanken en de advocaten hanteren deze tabellen.  
 
Het is dus zaak om altijd eerst te controleren hoe het met de 
behoefte zit. Vaak genoeg wordt er maar een bedrag 
genoemd. Er zijn genoeg advocaten die daar geen acht op 
slaan en (ten onrechte dus) geen verweer voeren tegen de 
behoefte. 
 
De behoefte is gemakkelijk vast te stellen. Het netto 
gezinsinkomen dat de ouders hadden toen zij feitelijk uit elkaar 
gingen is maatgevend (dat kan dus van maanden of jaren 
terug zijn). Er is één uitzondering: indien het huidige netto 
inkomen van één van de ouders het totale netto inkomen van 
destijds overstijgt, wordt uitgegaan van het huidige netto 
inkomen. 
 
Indien de ouders niet hebben samengewoond, ligt het 
ingewikkelder. Uit de jurisprudentie blijkt dat er op 
verschillende manieren mee wordt omgegaan. U kunt natuurlijk 
voor de voor u meest gunstige berekening gaan. 
 
Als de behoefte is vastgesteld, moet worden berekend in welke 
verhouding de ouders in die behoefte een bijdrage moeten 
leveren. Dat betekent dat de draagkrachtruimte van beide 
ouders moet worden berekend. Vervolgens worden de 
draagkrachtruimtes met elkaar vergeleken. Het berekenen van 
de draagkrachtruimte vindt plaats aan de hand van een 
draagkrachtberekening. 
 
Posten in een draagkrachtberekening  
Bij een draagkrachtberekening wordt berekend welke 
financiële ruimte een ouder heeft om een bijdrage te kunnen 
leveren in de kosten van hun kind. 
 
Eerst wordt gekeken naar het inkomen of het te verwerven 
inkomen. Het inkomen van iemand in loondienst of iemand met 
een uitkering wordt vastgesteld aan de hand van 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 
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Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 

een second opinion. 

jaaropgave en recente loon- of uitkeringsspecificaties. Bij 
iemand die een eigen onderneming heeft, wordt gerekend met 
de winst uit onderneming (gemiddeld over de laatste drie 
jaren). 
 
Het kan zijn dat een ouder meer kan of zou kunnen verdienen 
dan hij of zij op dat moment verdient. Bijvoorbeeld als iemand 
parttime is gaan werken, of een andere baan vindt. De 
rechtbank kan dan, afhankelijk van de omstandigheden, 
uitgaan van het ‘te verwerven inkomen’. Dat inkomen kan 
hoger liggen dan het feitelijke inkomen. Pas dus goed op 
indien u van baan verandert of indien u er voor kiest om minder 
te gaan werken, of indien u een eigen onderneming start 
waardoor uw inkomsten teruglopen.  
 
Vervolgens zullen er een aantal lasten opgevoerd kunnen 
worden. De belangrijkste zijn de woonlasten, de premie 
ziektekostenverzekering (en bijdrage ZVW), de premie 
uitvaartverzekering, de premie 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (bij zelfstandigen), de 
kosten omgangsregeling (zowel de ‘dagkosten’ als de 
‘reiskosten’) en eventueel eerdere alimentatieverplichtingen. 
Deze posten zullen in beginsel worden geaccepteerd door de 
rechtbank. 
 
Indien u samenwoont met een partner die in eigen 
levensonderhoud kan voorzien, worden de woonlasten voor de 
helft geaccepteerd. Indien uw partner niet in eigen 
levensonderhoud kan voorzien, wordt diens inkomen opgeteld 
bij het andere inkomen en kunnen de woonlasten wel volledig 
worden opgevoerd. 
 
Een aantal andere posten kunnen in praktijk problemen 
opleveren. Aflossingen op schulden worden, indien goed 
aangetoond met bewijsstukken, in beginsel meegenomen 
indien het schulden uit het huwelijk of de samenleving zijn. 
Aflossingen op andere schulden die zijn ontstaan na het 
uiteengaan van partijen worden niet zo snel meegenomen, 
tenzij het een schuld betreft die is aangegaan voor het 
herinrichten van een nieuwe woning. U moet altijd de 
noodzakelijkheid van het aangaan van de schulden kunnen 
aantonen, en ook nog eens dat deze ten laste moeten gaan 
van een bijdrage jegens uw kind. In praktijk blijkt dat de 
rechters daar niet erg gevoelig voor zijn. 
 
Ook autokosten en verwervingskosten (noodzakelijke kosten 
die niet (volledig) door de werkgever worden vergoed) zult u 
goed moeten aantonen. Per geval zal de rechter beoordelen of 
deze kosten kunnen worden meegenomen. 
 
Tenslotte premies ten behoeve van vermogensopbouw en ter 
opvulling van een pensioengat. De rechtbank redeneert in 
beginsel dat premies ten behoeve van vermogensopbouw niet 
ten lasten mogen gaan van een bijdrage in de kosten van een 
kind. Indien het om een premie ten behoeve van een 
pensioengat gaat, zal in ieder geval een bewijs moeten worden 
overgelegd dat er een pensioengat is, en dat er een schriftelijk 
advies is op welke wijze dat gat opgevuld dient te worden. 
 
Bijdrage naar rato van draagkrachtruimte  
Als duidelijk is hoeveel draagkrachtruimte elke ouder heeft, kan 
worden vastgesteld in welke verhouding zij dienen bij te dragen 
in de behoefte. Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat de 
behoefte van een kind € 600,- per maand is, en stel dat de 
draagkrachtruimte van de vader € 200,- is, en dat de 
draagkrachtruimte van de moeder € 100,- is. De onderlinge 
verhouding van de ouders leidt dan tot de volgende verdeling: 

2/3 van € 600,- (dus € 400,-) voor de vader, en 1/3 van € 600,- 
(dus € 200,-) voor de moeder.  
 
Draagkrachtruimte  
Tenslotte is het de vraag of er wel voldoende 
draagkrachtruimte is om de bijdrage te kunnen leveren. Uit het 
hiervoor gegeven voorbeeld blijkt dat de vader naar rato van 
draagkrachtruimte een bijdrage zou moeten leveren van € 
400,-. Zijn draagkrachtruimte laat echter maar een bijdrage van 
€ 200,- toe. De rechtbank zal altijd rekening houden met de 
draagkrachtruimte: in dit geval zal de kinderalimentatie worden 
vastgesteld op € 200,-. De draagkrachtruimte beperkt dus de 
bijdrage die de vader zou moeten leveren. 
 
Conclusie 
Voor het vaststellen van kinderalimentatie is het belangrijke 
alle stappen zorgvuldig te doorlopen. Het belangrijkste is 
eigenlijk dat u, in overleg met uw advocaat, zo duidelijk 
mogelijk uw stellingen naar voren brengt en deze zoveel 
mogelijk onderbouwd met bewijsstukken. In mijn volgende 
column zal ik daar wat dieper op in gaan. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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Jaarverslag 2007  
Nationale Ombudsman 
 
19 Maart jl. is het jaarverslag van de National ombudsman aan 
de minister overhandigd. 
We hebben hier enkele passages uitgelicht. 
Het volledige rapport is te vinden op de site van de nationale 
ombudsman en op www.dwazevaders.nl 
 

Het LBIO 
 
Aantal klachten 
Het LBIO ontving in 2007 ongeveer 7500 nieuwe 
inningaanvragen. In 60% van de zaken werd de inning niet 
overgenomen omdat bleek dat de alimentatie wel was betaald 
of omdat werd aangetoond dat de achterstallige alimentatie 
alsnog na de eerste brief van het LBIO was betaald. 
De directeur van het LBIO deed in 2007 ongeveer 185 klachten 
af; dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. 
De Nationale ombudsman ontving in 2007 in totaal 112 
klachten over het LBIO (in 2006: 119). Daarvan werden er 29 
in onderzoek genomen. In elf zaken werd de zaak na 
interventie door een medewerker van het Bureau Nationale 
ombudsman alsnog tot een goed einde gebracht. In acht zaken 
werd rapport uitgebracht. In een rapport werd de klacht niet 
gegrond verklaard, in een rapport gegrond en in de overige zes 
rapporten werd de klacht deels gegrond, deels niet gegrond 
verklaard. 
 
Aard van de klachten 
De Nationale ombudsman ontving in voorgaande jaren veel 
klachten van onderhoudsgerechtigden over de 
behandelingsduur. Die tendens is afgenomen. Het afgelopen 
jaar hebben juist meer onderhoudsplichtigen geklaagd. Die 
klachten gingen vooral over de onduidelijkheid in de 
berichtgeving van het LBIO, met name op het punt van de door 
het LBIO berekende betalingsachterstand, en het niet 
afdoende reageren op door de onderhoudsplichtige 
aangevoerde argumenten. 
 
Communicatie en relatiebeheer met burgers 
De Nationale ombudsman heeft gemerkt dat het LBIO de 
laatste jaren aan de communicatie met burgers meer aandacht 
heeft besteed. Desondanks gaat het op dit punt nogal eens 
mis. Met name de schriftelijke berichtgeving naar 
onderhoudsplichtigen verdient aandacht. De Nationale 
ombudsman heeft meermalen geconstateerd dat het LBIO 
verkregen informatie van betrokkenen niet altijd juist verwerkt 
en doorgeeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat het LBIO ten 
onrechte geen rekening houdt met een onderlinge afspraak die 
partijen hebben gemaakt. Ook is gebleken dat door de 
onderhoudsplichtige verrichte betalingen niet altijd juist worden 
verwerkt. Het LBIO is er dan ook op gewezen dat het beter 
inzicht moet geven in de hoogte en samenstelling van de 
vermeende betalingsachterstand, ook nadat de inning is 
overgenomen. 
Verder is het de Nationale ombudsman opgevallen dat het 
LBIO de wet op nogal rigide wijze toepast (waarmee soms 
voorbij wordt gegaan aan de bedoeling van de wetgever) en, 
daarmee samenhangend, rechterlijke uitspraken soms onjuist 

interpreteert. Een voorbeeld hiervan is te vinden in rapport 
2007/320 waarin de Nationale ombudsman uitsluitsel heeft 
gegeven over de ingangsdatum van de indexeringsverplichting 
indien het gerechtshof met terugwerkende kracht de door de 
rechtbank vastgestelde alimentatiebedragen wijzigt. 
De Nationale ombudsman vindt het dan ook belangrijk dat de 
discussie met onderhoudsplichtigen niet te snel wordt 
beëindigd met de zinsnede dat de zienswijze van de 
onderhoudsplichtige niet juist is: het LBIO moet duidelijk 
uiteenzetten waarom dit zo is. Ook raadt de Nationale 
ombudsman het LBIO aan vaker telefonisch contact op te 
nemen met Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 363, 
nrs. 1–2 62 betrokkenen om uitleg te geven of vragen te 
beantwoorden. Op die manier kan misschien irritatie en 
onvrede worden voorkomen. Gebleken is namelijk dat het 
LBIO, met name in de richting van onderhoudsplichtigen, 
vooral schriftelijk communiceert terwijl in een telefoongesprek 
vaak sneller duidelijkheid kan worden verkregen. 
 
Functioneren intern klachtrecht 
Het LBIO signaleerde dit jaar opnieuw een daling in het aantal 
klachten. Het merendeel van de ontvangen klachten had 
betrekking op het besluit de inning over te nemen en op het in 
rekening brengen van opslagkosten. Van de bij de Nationale 
ombudsman ontvangen klachten hoefde maar een klein aantal 
(namelijk vijf zaken) ter afhandeling te worden doorgestuurd 
naar het LBIO met de opmerking dat de eerder aan het LBIO 
verzonden brief niet als klacht was herkend. Dit bevestigt de 
tendens die in het verslag over 2006 al is gesignaleerd, 
namelijk dat de klachtherkenning is verbeterd. In het 
merendeel van de gevallen vindt de klachtafhandeling 
plaats binnen de daarvoor gestelde termijn.  
Wel benadrukt de Nationale ombudsman dat ook in het kader 
van klachtbehandeling een gesprek met de klager kan 
bijdragen aan het herstel van vertrouwen, en dus van groot 
belang is. Ook in het geval een klacht kennelijk ongegrond lijkt 
te zijn, kan het van nut zijn het verhaal achter de klacht te 
achterhalen. Op die manier kan daadwerkelijk recht worden 
gedaan aan de klacht. De wettelijke regeling dat de klager in 
geval van kennelijke ongegrondheid van de klacht niet behoeft 
te worden gehoord, moet in zoverre met terughoudendheid 
worden toegepast (dit geldt overigens voor de gehele 
overheid). Vaak kan een gesprek het gevoel van boosheid en 
frustratie bij de klager doen afnemen. 
 
Functioneren extern klachtrecht 
Gebleken is dat de klachtadviseurs van het LBIO altijd bereid 
waren tot overleg met medewerkers van de Nationale 
ombudsman. Dit gebeurde zowel telefonisch als per e-mail. De 
klacht werd dan kort besproken waarna het LBIO de kans werd 
geboden om binnen een week met een oplossing te komen. 
Hierdoor konden elf klachten alsnog op een snelle manier naar 
tevredenheid worden opgelost. 
 
Reacties op rapporten 
De rapporten van de Nationale ombudsman werden ter harte 
genomen. Bovendien volgde er meestal een snelle reactie op 
de door de Nationale ombudsman gedane aanbevelingen. In 
drie van de acht in 2007 uitgebrachte rapporten werd een 
aanbeveling gedaan. In rapport 2007/209 werd de aanbeveling 
gedaan de opslagkosten opnieuw te berekenen, deze 
aanbeveling is opgevolgd. In rapport 2007/227 werd het LBIO 
in overweging gegeven om met verzoekster een vast tijdstip 
per maand af te spreken waarop zij de behandelaar van haar 
zaak telefonisch mocht benaderen om vragen te stellen. 
Daarbij werd overigens opgemerkt dat verzoekster zich ook 
praak hanteert voor het begrip bestuursorgaan onvoldoende is  
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aan deze tijdstippen behoorde te houden en zich tijdens de 
gesprekken moest realiseren dat het voor het LBIO niet altijd 
mogelijk is om al haar vragen direct te beantwoorden. Ook 
werd het LBIO in overweging gegeven om verzoekster een 
overzicht te verstrekken van de betalingen die daadwerkelijk 
door het LBIO aan haar waren gedaan. 
Ook deze aanbeveling werd opgevolgd. De aanbeveling uit 
rapport 2007/238 hield in dat het LBIO een nieuwe berekening 
van de betalingsachterstand moest maken en het teveel 
betaalde bedrag vervolgens aan verzoeker moest 
terugbetalen. Op deze aanbeveling was eind 2007 nog 
niet gereageerd. 
 
Lerende organisatie 
Het LBIO heeft de afgelopen jaren veel veranderingen 
doorgevoerd waardoor het werkproces is verbeterd. Wel blijft 
de informatieverwerking en informatieverstrekking een 
aandachtspunt. Op dat gebied valt nog wel het een en ander te 
verbeteren en moet meer zorgvuldigheid worden betracht. Zo 
gebeurde het wel eens dat mededelingen van 
onderhoudsgerechtigden over bijvoorbeeld de reden van de 
betalingsachterstand verkeerd werden verwerkt. Dan werd een 
onderhoudsplichtige verweten dat hij in het geheel geen 
alimentatie had betaald terwijl de onderhoudsgerechtigde 
slechts om de wettelijke indexering had gevraagd. Ook werden 
soms de door de onderhoudsgerechtigde doorgegeven 
rechtstreeks ontvangen betalingen niet (juist) verwerkt. Verder 
kan ook de informatieverstrekking aan de onderhoudsplichtige 
nog verbeteren. Bijvoorbeeld op het punt van het verschaffen 
van inzicht in de hoogte van de betalingsachterstand, in de 
redenen waarom voorbij wordt gegaan aan bepaalde 
argumenten of in de hoogte van een voorgestelde  
betalingsregeling. 
 
Juridiseren/dejuridiseren 
Ook op dit punt valt naar het oordeel van de Nationale 
ombudsman nog wel het een en ander te verbeteren. Zo kan 
tijdens het inningproces vaker het gesprek met betrokkenen 
worden aangegaan en beter duidelijk worden gemaakt waarom 
bepaalde stappen worden genomen. 
 
Bevoegdheden Ombudsman 
In de Grondwet is vastgelegd dat er een Nationale ombudsman 
is. 
De Algemene wet bestuursrecht geeft de procedurele kaders 
van het handelen van de Nationale ombudsman. In de Wet 
Nationale ombudsman zijn de institutionele regels opgenomen. 
Deze heldere kaders laten onverlet dat er regelmatig 
discussies zijn over de positionering van de Nationale 
ombudsman en de reikwijdte van zijn bevoegdheden. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste discussies toegelicht. 
 
Reikwijdte bevoegdheden 
De Nationale ombudsman onderzoekt gedragingen van de 
overheid, in termen van de wet ook wel bestuursorganen 
genoemd. Maar wat is aan te merken als overheid, nu de 
overheid er in toenemende mate toe overgaat haar activiteiten 
onder te brengen in privaatrechtelijke constructies als 
stichtingen en in soms complexe vormen van publiek-private 
samenwerking?  
De Algemene wet bestuursrecht kent twee categorieën 
bestuursorganen: 
a. organen van rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn 
ingesteld 
(de zogenaamde a-organen) en  
b. andere personen of colleges die met openbaar gezag zijn 
bekleed (de zogenaamde b-organen). 

In het verleden is de Nationale ombudsman bij de vaststelling 
van zijn bevoegdheid steeds uitgegaan van het begrip 
«bestuursorgaan» zoals dat is uitgewerkt in jurisprudentie van 
de bestuursrechter. In die jurisprudentie gaat het met name om 
de uitleg van de woorden «met enig openbaar gezag bekleed» 
ten aanzien van de zogenaamde b-organen. In de rechtspraak 
wordt hieronder verstaan een orgaan dat een wettelijke 
bevoegdheid heeft om de rechtspositie van burgers eenzijdig 
te bepalen. 
Recentelijk heeft de Centrale Raad van Beroep nog Argonaut 
BV aangemerkt als een b-orgaan. Deze organisatie heeft tot 
taak te beslissen op verzoeken van gehandicapten om een 
hoog persoonlijk kilometerbudget. 
De Nationale ombudsman heeft echter geconstateerd dat de 
definitie die de rechtspraak hanteert voor het begrip 
bestuursorgaan onvoldoende is toegesneden op de taak van 
de ombudsman. De rechter definieert dit begrip vanuit zijn 
optiek gericht op de bevoegdheid tot het geven van 
beschikkingen. Dat is te begrijpen aangezien de 
bestuursrechter alleen over overheidsgedragingen oordeelt 
indien deze de vorm hebben van beschikkingen. Waar het gaat 
om beschikkingen is de ombudsman echter in het algemeen 
niet bevoegd omdat beroep bij de bestuursrechter mogelijk is. 
De ombudsman beoordeelt hoofdzakelijk  
overheidsgedragingen die níet de vorm hebben van 
beschikkingen. Het gaat bij die gedragingen niet zozeer om het 
eenzijdig bepalen van de rechtspositie van de burger, maar wel 
om overheidshandelen dat, indien het niet volgens de normen 
van behoorlijkheid geschiedt, een grote invloed heeft op het 
leven en welzijn van de burger. Het zou niet juist zijn indien 
deze gedragingen, indien zij afkomstig zijn van een 
zogenaamd b-orgaan, niet door de Nationale ombudsman 
onderzocht zouden kunnen worden vanwege de enge definitie 
van het begrip «met enig openbaar gezag bekleed». Het valt 
aan de burger niet uit te leggen dat de Nationale ombudsman 
niet bevoegd zou zijn een klacht te behandelen over een 
instelling die door die burger als «overheid» wordt ervaren. 
In 2007 heeft de Nationale ombudsman de grenzen van zijn 
bevoegdheid als onderwerp van beschouwing genomen. 
Tijdens het symposium ter gelegenheid van zijn 25-jarig 
bestaan op 1 november 2007 is dit onderwerp een van de 
thema’s geweest waarover met gezaghebbende 
deskundigen is gediscussieerd. Daarbij bleek veel steun te 
bestaan voor de gedachte dat de Nationale ombudsman een 
eigen, op zijn taak toegespitste uitleg van het begrip 
bestuursorgaan dient te hanteren. 
Daarbij werd als mogelijk criterium genoemd voor de 
beoordeling of een activiteit als overheidshandelen kan worden 
aangemerkt: «alles wat de overheid betaalt, bepaalt en 
organiseert». De Nationale ombudsman voelt zich door deze 
discussies met deskundigen gesteund in zijn streven om bij 
de uitleg van het begrip bestuursorgaan rekening te houden 
met de taak van de ombudsman bij het beoordelen van 
gedragingen. Het verdient aanbeveling dat op een gepast 
moment in het wetgevingstraject van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) een term wordt ingevoerd die beter 
aansluit bij het beoordelen van gedragingen van de overheid. 
Instellingen die in het verleden door de Nationale ombudsman 
niet als bestuursorganen werden aangemerkt, maar die door 
de burger als «overheid» worden ervaren, zijn bijvoorbeeld: 
– de reclasseringsinstellingen; 
– de instellingen van slachtofferhulp; 
– de advies- en meldpunten kindermishandeling (ressorterend  
     onder de bureaus Jeugdzorg); 
– de crisisinterventieteams (eveneens ressorterend onder deze 
    bureaus). 
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Als een burger recht heeft op bijstand van een van deze 
instellingen en de instelling of een medewerker blijft in 
gebreke, moet de burger daarover kunnen klagen bij de 
Nationale ombudsman. Hetzelfde geldt als de burger onheus 
bejegend wordt door een medewerker van de instelling of 
indien zijn recht op privacy wordt geschonden door een 
gedraging van die medewerker. 
De Nationale ombudsman treedt in overleg met de besturen 
van deze instellingen om een toelichting te geven op zijn 
gewijzigde inzichten ten aanzien van zijn bevoegdheid. 
Overigens zal de Nationale ombudsman zich terughoudend 
opstellen indien de betrokken instelling beschikt over een 
wettelijk geregelde klachtvoorziening bij een onafhankelijke 
klachtinstantie. 
Voorts is de Nationale ombudsman in 2007 geconfronteerd 
met klachten over organisaties waarvan discutabel is of en in 
hoeverre deze als overheid kunnen worden aangemerkt. Een 
voorbeeld is de Groene Hart Hopper, een openbaar-
vervoersvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) verzorgd door een stichting die is 
opgericht door provincie en gemeenten, en uitgevoerd door 
Connexxion. 
Een ander voorbeeld is Valys, een voorziening voor 
bovenregionaal gehandicaptenvervoer, in aanvulling op de Wet 
voorzieningen gehandicapten (Wvg), en door het Ministerie 
van VWS uitbesteed aan Connexxion. 
Voor zover het betreft individuele klachten over gedragingen 
van chauffeurs, heeft de Nationale ombudsman deze niet 
aangemerkt als gedragingen van de overheid en heeft hij de 
klagers verwezen naar de daarvoor bestaande 
klachtvoorzieningen. Echter, indien de wijze waarop het 
vervoer wordt aangeboden rechtstreekse gevolgen heeft voor 
de belangen van burgers (bijvoorbeeld doordat een bepaald 
gebied onvoldoende wordt bediend), zal de Nationale 
ombudsman de klacht in behandeling nemen en de gedraging 
toerekenen aan de overheidsinstelling die haar wettelijke taak 
om zorg te dragen voor een goed functionerende voorziening 
heeft uitbesteed aan een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
De Nationale ombudsman gaat er vooralsnog van uit dat op 
bovenstaande wijze recht kan worden gedaan aan het 
gerechtvaardigde belang van de burger om beschermd te 
worden tegen niet-behoorlijk gedrag van de overheid. 
 
Kinderombudsman 
Er bestaat in Nederland geen overkoepelende organisatie die 
zich bezighoudt met de integrale bescherming van de rechten 
van het kind waartoe kinderen zich kunnen wenden met hun 
vragen, klachten of opmerkingen. Op diverse fronten is de 
discussie gaande of het Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind van de Verenigde Naties een instelling 
van een kinderombudsman noodzakelijk maakt. Zo dienden 
de Tweede Kamerleden Dibi en Langkamp in 2007 een motie 
in waarin om de instelling van een Jeugdombudsman werd 
gevraagd (Kamerstukken II, 2006–2007, 31 001, nr. 15). Deze 
motie is aangehouden, in afwachting van de voortzetting van 
de behandeling van het initiatief-wetsvoorstel Wet tot instelling 
van een Kinderombudsman van het Kamerlid Arib en het 
voormalige Kamerlid Van Vliet (Kamerstukken II, 2001–2002, 
28 102, nrs. 1–3). Tweede Kamerlid Arib overweegt het 
initiatief-wetsvoorstel weer ter hand te nemen. Daartoe voerde 
zij in oktober 2007 een verkennend gesprek met de Nationale 
ombudsman, professor Doek, emeritus hoogleraar Jeugd- en 
familierecht en tot voor kort voorzitter van het 
VN-Kinderrechtencomité, en mevrouw Bommeljé van Unicef 
Nederland. 
Ook de minister voor Jeugd en Gezin sprak met de Nationale 
ombudsman over het onderwerp kinderombudsman. Op 21 

januari 2008 presenteerden UNICEF Nederland en Defence for 
Children International Nederland de resultaten van hun 
gezamenlijke onderzoek naar kinderrechten in Nederland. De 
conclusie was dat Nederland de rechten van kinderen 
onvoldoende naleeft. Vooral in het vreemdelingenbeleid, de 
gezondheidszorg en de jeugdzorg schiet de naleving van de 
rechten tekort. De onderzoekers bepleiten daarom de 
aanstelling van een kinderombudsman. 
De Nationale ombudsman acht het cruciaal dat het belang van 
het kind voorop staat en dat het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties als 
uitgangspunt dient. Taken die uit dit verdrag voortvloeien zijn: 
– het monitoren van kinderrechten, onder meer uitmondend in 
adviezen over (verbetering van) wetgeving, beleid en 
uitvoering met betrekking tot kinderen en jongeren; 
– het promoten van kinderrechten, zoals het aansporen tot de 
implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag, het 
informeren van (vertegenwoordigers van) kinderen en jongeren 
over hun rechten en het creëren van een kanaal waardoor de 
eigen mening van kinderen en jongeren (meer) gehoor krijgt bij 
de overheid en de politiek; 
– het beschermen van kinderen en jongeren, zodanig dat ieder 
kind en iedere jongere (of hun vertegenwoordigers) iets kan 
ondernemen als zijn of haar rechten worden geschonden en 
het fungeren als uiterste klachtinstantie voor minderjarigen. 
Als deze taken voldoende uitgewerkt zijn, kan er pas 
beoordeeld worden waar deze taken institutioneel 
ondergebracht worden. De Nationale ombudsman heeft een 
aantal van deze aspecten al in zijn takenpakket, zoals het 
behandelen en oplossen van klachten, het onderzoek op eigen 
initiatief, het middels aanbevelingen adviseren over wetgeving 
en beleid en het – ook buiten concrete klachtprocedures om – 
signaleren van aandachtspunten bij overheidsinstanties en 
meedenken over mogelijke oplossingen en verbeteringen. Een 
beperking vormt het feit dat de private sector buiten het bereik 
van de Nationale ombudsman valt. 
De Nationale ombudsman werkt aan het verstevigen en 
uitbouwen van zijn netwerk op het terrein van kinder- en 
jeugdrechten. Samenwerking met personen en organisaties uit 
het veld is onontbeerlijk om deze specifieke doelgroep te 
kunnen bedienen en de instrumenten, waarover de Nationale 
ombudsman beschikt, ten volle te benutten. Binnen het 
Bureau Nationale ombudsman is daarom tevens in 2007 een 
jeugdonderzoeksteam ingesteld. 
 
Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens 
Mensenrechten nemen in onze rechtsstaat een belangrijke 
plaats in. 
Zo heeft het kabinet Balkenende IV in zijn coalitieakkoord 
aangegeven dat mensenrechten kunnen bijdragen aan 
maatschappelijke integratie en sociale cohesie. Voor de 
Nationale ombudsman zijn de mensenrechten belangrijke 
normen bij de behoorlijkheidstoetsing van overheidsoptreden. 
In de Verenigde Naties is afgesproken dat landen een  
onafhankelijk nationaal mensenrechteninstituut zouden moeten 
hebben dat voldoet aan bepaalde eisen. Een dergelijk instituut 
heeft de taak om mensenrechten te bevorderen onder meer 
door het uitbrengen van adviezen, het doen van onderzoek, 
het verzorgen van opleidingen en het samenwerken met 
overheid en niet-overheidsinstellingen (ngo’s) op het terrein 
van de mensenrechten. 
De Tweede Kamer en de Raad van Europa hebben de 
Nederlandse regering opgeroepen een dergelijk instituut op te 
richten. De Nederlandse regering heeft toegezegd een 
mensenrechteninstituut op te richten. 
De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. De Nationale 
ombudsman, het College Bescherming Persoonsgegevens, de 
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Commissie Gelijke Behandeling en het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten werken in een consortium 
samen aan de totstandkoming van een Nationaal Instituut voor 
de Rechten van de Mens (NIRM) dat voldoet aan de door de 
VN gestelde eisen. Alle consortiumpartners hebben met 
mensenrechten te maken, de Nationale ombudsman vanuit de 
meest brede invalshoek. 
Het kabinet zal in 2008 met haar standpunt komen. Als het 
kabinet besluit om geen zelfstandig NIRM te vestigen, ligt 
aansluiting van de NIRM-functie bij de Nationale ombudsman 
voor de hand. In dat geval is het belangrijk dat het NIRM als 
zodanig voldoende herkenbaar is. 
 
Commentaar Commissie van Justitie op 
Wetsvoorstel 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) 
 
B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE 
COMMISSIE VOOR JUSTITIE1 
Vastgesteld 9 oktober 2007 
Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding 
gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het 
stellen van de volgende vragen. 
Algemeen 
De leden van de CDA-fractie hebben met bijzondere 
belangstelling kennisgenomen van het voorliggende 
wetsvoorstel. Zij zijn verheugd dat de flitsscheiding vanwege 
de buitengewoon schrijnende gevolgen, die deze vorm van 
scheiding voor betrokkenen kan teweegbrengen, zal worden 
afgeschaft. Tevens bevat het wetsvoorstel belangrijke  
bijdragen tot een verbetering van de positie van het kind tijdens 
en na de echtscheiding, waarbij tot uitdrukking wordt gebracht, 
dat ook na het beëindigen van een relatie tussen de ouders de 
verbondenheid van hen beiden met het kind voortduurt en de 
beide ouders de kans krijgen hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid waar te maken. Deze leden hebben nog 
wel een aantal vragen. 
De leden van de VVD-fractie hebben met enige reserve kennis 
genomen van het wetsvoorstel. De reden voor die reserve is 
gelegen in het feit dat de leden van de VVD-fractie 
vraagtekens stellen bij de effectiviteit van het voorgestelde 
ouderschapsplan in situaties waarin ouders niet bereid zijn 
bij de echtscheiding afspraken te maken over de kinderen. 
De leden van de VVD-fractie hebben de volgende vragen over 
het wetsvoorstel. 
De PvdA-fractie heeft op grote lijnen met instemming 
kennisgenomen van het Wetsvoorstel inzake bevordering van 
voortgezet ouderschap na echtscheiding en afschaffing van de 
zogenoemde flitsscheiding. Toch heeft zij nog wel enkele 
vragen, zowel met betrekking tot de flitsscheiding als het 
ouderschapsplan. Een en ander wordt in relatie geplaatst tot 

internationale verdragen, overbodige wetgeving en effectiviteit 
bij de uitvoering. 
 
1 Samenstelling: 
Leden: Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), 
Van de Beeten (CDA) (voorzitter), Broekers- 
Knol (VVD), De Graaf (VVD), Kneppers-Heijnert 
(VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA) (vicevoorzitter), 
Russell (CDA), Engels (D66), 
Franken (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP), 
Haubrich-Gooskens (PvdA), Ten Horn (SP), 
Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD), 
Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL), 
Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA) en 
Duthler (VVD). 
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 
Vergaderjaar 2007–2008 
KST110809 
ISSN 0921 - 7363 
Sdu Uitgevers 
’s-Gravenhage 2007 Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 
30 145, B 1 
Dit wetsvoorstel wijkt inhoudelijk niet zoveel af van het eerder 
door de Tweede Kamer aangenomen, maar door de Eerste 
Kamer verworpen voorstel-Luchtenveld1 (met uitzondering van 
de administratieve echtscheiding die daarin voor mensen 
zonder kinderen mogelijk werd gemaakt). 
Het onderhavige wetsvoorstel is met overgrote meerderheid in 
de Tweede Kamer aangenomen en zal, naar verwachting van 
de leden van de SP-fractie, ook in deze Kamer op steun 
mogen rekenen. Desalniettemin blijft er wel een aantal vragen 
over met betrekking tot de praktische betekenis en de 
uitvoerbaarheid van het voorstel. 
De leden van de fractie van D66 hebben met de nodige 
aarzeling kennis genomen van dit voorstel. Dit aanvankelijk 
aangehouden voorstel volgt thans op het op 20 juni 2006 in de 
Eerste Kamer verworpen initiatiefvoorstel-Luchtenveld, dat 
dezelfde problematiek regelde, maar tevens de zogeheten 
administratieve scheiding ingeval van wederzijds goedvinden 
en het ontbreken van minderjarige kinderen mogelijk maakte. 
Deze leden betreuren het dat dit voorstel de mogelijkheid van 
echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst expliciet uitsluit. 
Ook vinden zij het jammer dat de mogelijkheden om meer in 
het algemeen tot een vereenvoudiging in het 
echtscheidingsrecht te komen niet zijn benut. Om deze 
redenen hebben deze leden behoefte aan een nadere 
uiteenzetting van het kabinet. 
Ouderlijke verantwoordelijkheid 
Artikel 1:247 lid 3 bevat de plicht van de ouder om de 
ontwikkeling van de banden met de andere ouder te 
bevorderen. Geldt deze plicht (wanneer die omgang in het 
belang is van het kind) ook voor de niet-ouder met 
gezamenlijk gezag ex artikel 1:253t of de derde die de voogdij 
heeft over het kind, zo vragen de leden van de CDA-fractie? 
Hoe dient aan de «gelijkwaardigheid» als bedoeld in artikel 
1:247 lid 4 inhoud te worden gegeven? Gaat het hier altijd om 
co-ouderschap? En zo ja, is dat altijd een 50%–50% 
verhouding of mag het ook een andere verhouding zijn? Het 
blijkt in de praktijk nogal eens voor te komen, dat er 
problemen ontstaan bij co-ouderschapsregelingen als een van 
de ouders gaat verhuizen vanwege het werk of het ontstaan 
van een nieuwe relatie. 
De effectuering van een door de ouders afgesproken of door 
de rechter opgelegde omgangsregeling of omgangsplicht levert 
in de praktijk vaak moeilijkheden op. Welke instrumenten 
kunnen worden gehanteerd om de verdeling van zorg- en 
opvoedingstaken daadwerkelijk af te dwingen als de andere 
ouder daaraan niet of niet voldoende meewerkt? 
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De leden van de CDA-fractie onderschrijven de 
«voorrangsregel» met betrekking tot de kinderalimentatie, 
zoals gegeven in artikel 1:400 van het wetsvoorstel. De vraag 
blijft echter hoe het zit met kinderen die uit diverse relaties van 
dezelfde ouder zijn geboren. Worden de kinderen uit een 
eerdere relatie niet ten onrechte veelal achtergesteld bij de 
nakomelingen uit een volgende relatie en zou daarvoor een 
oplossing moeten worden gegeven? 
Hoe valt te motiveren dat een ouder geen omgang met zijn 
kind mag hebben op grond van gegronde redenen en deze 
ouder tóch mee mag beslissen over de opvoeding van het kind 
(artikelen 1:253a en 1:377a), zo vragen de leden van de VVD-
fractie? 
Anderen dan ouders, onder wie de verwekker van het kind, die 
in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan, 
hebben naar huidig recht geen recht op omgang (artikel 
1:377f). Zij hebben wel de bevoegdheid een verzoek 
tot vaststelling van een omgangsregeling te doen. 
1 Kamerstukken 29 676. 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 2 
De rechter kan het verzoek afwijzen als het belang van het 
kind zich tegen toewijzing verzet. De rechter is naar huidig 
recht zeer terughoudend om dergelijke verzoeken toe te 
wijzen. Artikel 1:377a van het wetsvoorstel biedt de 
mogelijkheid om allen die in een nauwe persoonlijke betrekking 
tot het kind staan, recht te geven op omgang. Het verzoek kan 
slechts worden afgewezen op strikte gronden. Aan die gronden 
wordt niet gauw voldaan. De omgang moet dan bijvoorbeeld 
ernstig nadeel opleveren voor de geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling van het kind. Het kind kan in een moeilijke, 
emotioneel belastende positie komen te verkeren als 
anderen dan de ouders recht hebben op een omgangsregeling. 
De leden van de VVD-fractie kunnen instemmen met een 
omgangsrecht voor de verwekker, maar hoe zit het 
bijvoorbeeld met grootvaders en grootmoeders? 
En als die op hun beurt ook weer gescheiden zijn? Is er dan 
weer een afzonderlijke omgangsregeling? Wordt het kind niet 
heen en weer geslingerd tussen verschillende loyaliteiten, met 
alle problematische gevolgen van dien, als ook anderen dan de 
ouders recht kunnen doen gelden op een omgangsregeling? 
De leden van de SP-fractie vragen zich af wat wordt verstaan 
onder het in artikel 247 lid 4 genoemde recht op een 
gelijkwaardige verzorging en opvoeding? Het gevaar bestaat 
dat deze bepaling in de rechtspraktijk uitgelegd zal worden als 
een recht van de ouders op co-ouderschap, een 50%/50%- of 
60%/40%-regeling. Letterlijk staat er: «het kind behoudt (...) 
recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door 
beide ouders». 
Is de minister het er mee eens dat het recht van het kind op 
zoveel mogelijk continuïteit in de verzorging en opvoeding het 
wenselijk maakt dat na scheiding zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij de tijdens de samenwoning bestaande 
situatie? De verwijzing naar het zorgmodel van 
C.A.R.M. van Leuven (memorie van toelichting, pagina 4) lijkt 
hierop te duiden. 
Het is de leden van de D66-fractie opgevallen dat het voorstel 
weliswaar beoogt de gelijkwaardigheid van de ouders ook na 
een echtscheiding scherper te articuleren, maar dat het kabinet 
nadrukkelijk afziet van de mogelijkheid deze  
gelijkwaardigheidsnorm als beginsel expliciet in de wet 
vast te leggen. Het kabinet stelt zich blijkbaar (nota n.a.v. het 
verslag, pagina 14) op het standpunt dat een principiële keuze 
voor gelijkwaardigheid onvoldoende reden vormt om zulks ook 
te codificeren. De wet maakt immers, aldus het kabinet, geen 
onderscheid tussen ouders. Bovendien regelt de wet reeds het 
van rechtswege doorlopen van het ouderlijk gezag na een 
echtscheiding. Beide argumenten overtuigen voorshands 

echter niet. Dat in de wetgeving geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen ouders is blijkbaar onvoldoende waarborg 
gebleken voor een ook in de praktijk geoperationaliseerde 
gelijkwaardigheid tijdens en na een echtscheiding. 
Waar het voorstel de gelijkwaardigheidsnorm beter tot zijn 
recht wil laten komen, zou een principiële vooropstelling van dit 
beginsel in de toepasselijke wetgeving een bijdrage kunnen 
leveren aan het voorkomen van schade aan alle bij een 
echtscheiding betrokken partijen. Het enkele feit, dat in de 
bestaande wetgeving is geregeld dat het ouderlijke gezag na 
een echtscheiding van rechtswege doorloopt, miskent dat de 
ook in dit voorstel benadrukte gelijkwaardigheid over de gehele 
linie, dat wil zeggen met betrekking tot niet alleen het gezag, 
maar ook tot de opvoeding en verzorging, een wezenlijke 
aanscherping impliceert. In dat licht zou een codificatie 
van de gelijkwaardigheid van ouders als algemeen 
beginselmatig uitgangspunt van betekenis zijn. Graag zouden 
deze leden, met name in het licht van het aangenomen 
amendement-De Wit1, een nadere reactie van het kabinet op 
dit punt vernemen. 1 Kamerstuk 30 145, nr. 26. 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 3 
Ouderschapsplan 
Heeft de minister, zo vragen de leden van de CDA-fractie, 
kennisgenomen van het artikel van mr. F. Schonewille in 
WPNR nr. 67171, waarin wordt bepleit om reeds bij het 
opstellen van huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract 
een ouderschapsplan op te stellen. Kan hij de conclusie van 
mr. Schonewille onderschrijven? 
Kan de minister (misschien door het noemen van een aantal 
sprekende voorbeelden) aangeven hoe de «praktische 
belemmeringen» als bedoeld in artikel 1:247 lid 5 moeten 
worden opgevat? 
De aan het woord zijnde leden mogen er toch van uitgaan dat 
het wetsvoorstel meebrengt, dat een ouder, die weigert 
medewerking te verlenen aan het opstellen van een 
ouderschapsplan, het ingangzetten en de voortgang van een 
procedure niet kan blokkeren of onredelijk vertragen? 
De leden van de VVD-fractie vragen zich af wat de 
toegevoegde waarde is van het ouderschapsplan? In de 
ellendige situatie van de echtscheiding zijn er echtparen die 
het niet lukt of die niet bereid zijn om een ouderschapsplan 
op te stellen. Te verwachten valt dat men van internet een 
model ouderschapsplan gaat downloaden, dit vervolgens invult 
met minimale, globale afspraken om zo aan het 
ouderschapsplan te voldoen. Wat is in die situatie de waarde 
van het ouderschapsplan? 
Vanuit de praktijk vernemen de leden van de VVD-fractie dat 
bij de huidige regelgeving de overgrote meerderheid van de 
ouders van goede wil is en bij scheiding duidelijke afspraken 
met elkaar maakt over de kinderen. Deze ouders worden met 
het wetsvoorstel verplicht iets te doen wat zij al vrijwillig 
deden. Slechtwillende ouders, die ook nu geen afspraken 
maken over de kinderen, kunnen onder de verplichtingen van 
het wetsvoorstel uit. Waarom denkt de minister dat hij deze 
groep met de voorliggende plannen binnenboord krijgt? 
Ouderschapsplan en eventuele mediation betekenen uitstel 
van de scheiding. Het is voor partijen van groot belang dat de 
echtscheiding zo snel mogelijk gerealiseerd wordt, zodat de 
werking van artikel 1:102 BW (schulden van de 
huwelijksgemeenschap) kan stoppen. Hoe lang is de redelijke 
termijn waarbinnen ouders geacht worden een 
ouderschapsplan op te stellen? Welke omstandigheden tellen 
mee? Doet een partij er verstandig aan een dossier op te 
bouwen teneinde te kunnen aantonen dat het niet gelukt is een 
ouderschapsplan op te stellen, maar dat betrokkene er wel 
alles aan gedaan heeft om het ouderschapsplan tot stand te 
brengen en het mislukken daarvan dus niet aan betrokkene 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

17  

ligt? Is bijvoorbeeld het enkele feit van een verblijf in een «blijf-
van-mijn-lijfhuis» al voldoende om aan te tonen dat het 
ouderschapsplan niet gaat lukken? 
Het ouderschapsplan is altijd een momentopname. Het belang 
van de kinderen kan heel andere afspraken vergen. Bovendien 
kan het plan na korte tijd al in de prullenmand verdwijnen als 
de omstandigheden van een van beide ouders veranderen, 
bijvoorbeeld als er een nieuwe partner in het spel komt en er 
verhuisd gaat worden naar een andere plaats. Wat is dan 
uiteindelijk de meerwaarde van het verplichte 
ouderschapsplan, dat juist in de meest emotionele periode 
waarin de scheidende ouders zich bevinden moet worden 
opgesteld? Is het ouderschapsplan niet meer een vorm van 
«window dressing» in de zin dat de wetgever zich gerust 
gesteld kan voelen dat ouders wettelijk verplicht worden een 
plan met betrekking tot de kinderen op te stellen, terwijl het in 
feite weinig of niets voorstelt, omdat goedwillende ouders toch 
al goede afspraken over de kinderen maken en de wettelijke 
verplichting geen effect zal sorteren bij slechtwillende ouders? 
 
1 Mr. F. Schonewille – Kunnen huwelijkse 
voorwaarden en samenlevingscontract een 
ouderschapsplan bevatten? in: WPNR, nr. 
6717, pagina 604 e.v. 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 4 
 
Kortom, voor wie dient het ouderschapsplan, voor de ouders, 
voor de kinderen of dient het om de wetgever een goed gevoel 
te geven? 
Het is de minister ongetwijfeld bekend, dat met name het 
werkveld sceptisch is over de effectiviteit van een 
ouderschapsplan, als dat ter gelegenheid van een 
echtscheiding dan wel een beëindiging van een partnerschap, 
wordt opgesteld. Zij zien nauwelijks een werkzamer effect ten 
opzichte van het nu gebruikelijke convenant. De leden van de 
PvdAfractie constateren dat in de literatuur meerdere 
maatregelen worden voorgesteld om de effectiviteit van een 
ouderschapsplan te verhogen1. Is de minister bereid met zijn 
collega voor Jeugd en Gezin en met de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak te overleggen, of de in de 
literatuur voorgestelde maatregelen moeten worden 
ingevoerd? 
In artikel 815 Rv wordt het overleggen van een 
ouderschapsplan verplicht gesteld. De indruk bestaat bij de 
leden van de SP-fractie dat de meeste ouders bij scheiding de 
zaken met betrekking tot hun kinderen uit zichzelf, al dan niet 
met behulp van een mediator of advocaat goed regelen. Is dit 
juist? Zijn hierover cijfers bekend? 
Als het juist is dat de meeste mensen bij scheiding het belang 
van hun kinderen goed behartigen, bestaat dan niet het gevaar 
dat de verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan 
juist een extra bron van spanning oplevert? Immers op het 
moment dat de ouders een scheiding wensen, verkeren zij 
vaak in onzekerheid over zaken als bijvoorbeeld huisvesting, 
daarmee samenhangend de financiële situatie, scholen en 
hobbies voor de kinderen, etc. Is het niet vaak onverstandig 
om dan zaken met betrekking tot de kinderen in dat stadium 
reeds te willen vastleggen? 
Acht de minister de vrees van de SP-fractie gerechtvaardigd 
dat, zolang onvoldoende hulp beschikbaar is voor het komen 
tot een goede ouderschapsreorganisatie het verplichte 
ouderschapsplan zal verworden tot een standaard tekstblok in 
de computer van de advocaat? De leden van de SP-fractie 
verwijzen in dit verband tevens naar het eerdergenoemde 
artikel van mr. F. Schonewille in WPNR. 
 
 

Belang van het kind 
In artikel 1:247 lid 3 is de verplichting opgenomen voor de 
ouder bij wie de kinderen normaal verblijven om de band met 
de andere ouder te bevorderen. Die verplichting blijft 
gedurende de hele minderjarigheid van het kind bestaan. Die 
verplichting miskent de onmacht daartoe in situaties waarin de 
andere ouder het kind in de steek heeft gelaten. Het kind zal 
naar het oordeel van de fractie van de VVD iedere keer weer 
gemotiveerd moeten worden om een band met de andere 
ouder aan te gaan. Vervolgens dreigt het levensgrote gevaar 
dat het kind weer teleurgesteld wordt omdat de andere ouder 
weer uit het zicht verdwijnt en misschien pas na lange tijd of 
pas na jaren weer opduikt. Is hiermee het belang van het kind 
gediend? Kortom, is artikel 1:247 lid 3 met het oog op het 
belang van het kind niet te absoluut gesteld? 
De fractie van de PvdA meent enige inconsistentie te ontwaren 
in de motivering, waarom een niet rechterlijk uitgesproken 
echtscheiding in relatie tot de belangen van betrokken kinderen 
minder gewenst zou zijn. 
Paragraaf 8 van de memorie van toelichting stelt dat bij een 
verzoek tot echtscheiding de rechter ambtshalve toetst of de 
belangen van het kind bij het ouderschapsplan voldoende zijn 
gewaarborgd. Daarnaast garandeert een rechterlijke procedure 
dat de kinderen hun mening kenbaar kunnen maken. Een 
administratieve procedure biedt in het betoog van de minister 
deze waarborgen niet. Daarentegen stelt de artikelsgewijze 
toelichting op artikel 1 onderdeel C, eerste lid dat bij de 
ontbinding van een geregistreerd partnerschap, waarbij 
kinderen zijn betrokken, het alleen een ondertekenende 
advocaat of notaris is, die moet controleren of de inhoud van 
de overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
1 Onder meer het artikel van mr. F. Schonewille 
   in WPNR, alsmede P.Hoefnagels, onder 
   meer in de Gelderlander d.d. 4 augustus 2007: 
  «Zonder een adieugesprek ter gelegenheid 
   van echtscheidingsmediation zal er onvoldoende 
   bereidheid zijn een ouderschapsplan 
   op te stellen en na te leven». 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 5 
 
Waarom worden de belangen van een uit een huwelijk geboren 
kind alleen dan voldoende gewaarborgd indien een rechter 
deze belangen heeft getoetst, en waarom is bij een uit een 
geregistreerd partnerschap geboren kind een advocaat of 
notaris wél voldoende? Is de minister er overigens zeker van, 
dat deze rechterlijke toets in werkelijkheid steeds plaats heeft, 
en dit niet, in die gevallen, waar een gezamenlijk verzoekschrift 
met convenant wordt ingediend, wordt overgelaten aan de 
griffie? 
Als de belangen van een «partnerschapskind» voldoende zijn 
gewaarborgd door de controle van de ondertekenende 
advocaat of notaris, waarom kan dan een vergelijkbare 
administratieve echtscheiding deze belangen niet waarborgen? 
Of moet juist de tegenovergestelde conclusie worden 
getrokken, dat voor de beëindiging van geregistreerde 
partnerschappen, waarbij (gezamenlijke) minderjarige kinderen 
zijn betrokken, steeds een rechterlijke procesgang is vereist? 
Met instemming hebben de leden van de fractie van D66 
begrepen dat het kabinet meent dat in bijzondere 
omstandigheden kinderen gebaat zijn bij een – tijdelijke – 
onderbreking van de omgang met de andere ouder 
(nota naar aanleiding van het verslag, pagina 20). Daartoe 
moet een verzoek aan de rechter worden gericht. Deze leden 
vragen de minister of een dergelijke procedure in een 
dergelijke bijzondere situatie niet teveel tijd vraagt, zeker als de  
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bedoelde bijzondere omstandigheden indringend van aard zijn. 
Tevens vragen zij zich af hoe het kabinet oordeelt over de 
mogelijke extra belasting voor het betrokken kind als gevolg 
van een dergelijke procedure. In hoeverre zijn er 
mogelijkheden voor een ouder en het betrokken kind om in de 
tussenliggende periode tot een andere invulling van de 
afgesproken zorg- en opvoedingstaken te komen? 
Relatie tot het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het 
Kind 
Artikel 12 lid 2 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten 
van het Kind (IVRK) schrijft voor, dat kinderen – hoe jong ook – 
altijd worden gehoord in bestuurlijke en rechterlijke procedures, 
die hen betreffen. Bij echtscheiding echter worden minderjarige 
kinderen – van welke leeftijd ook – niet steeds gehoord. Bij 
beëindiging van geregistreerd partnerschap via een advocaat 
of notaris vereist de wet helemaal niet, dat kinderen door de 
betreffende functionaris worden gehoord. Kan de minister 
beargumenteren, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat 
de (in verband met het ouderschapsplan te wijzigen) 
procedures bij echtscheiding én bij het beëindigen van een 
geregistreerd partnerschap1 conform artikel 12 lid 2 IVRK2 zijn 
ingericht? 
Acht de minister de ontzeggingsgronden geformuleerd in 
artikel 377a lid 3 onder a en d in overeenstemming met artikel 
3 IVRK? Indien de rechter het recht op omgang slechts mag 
ontzeggen als dit ernstig nadeel voor het kind oplevert of in 
strijd is met diens zwaarwegende belangen is het belang van 
het kind dan nog zijn eerste overweging? Zou het niet juist 
zijn, zo vragen de leden van de SP-fractie, om deze grond te 
heroverwegen nu voorgesteld wordt de werking van artikel 
377a uit te breiden tot eenieder die tot het kind in een nauwe 
persoonlijke betrekking staat? 
 
1 Art. 815, lid 3, jo. art 809 lid 1 Rv (in geval 
van echtscheiding dienen kinderen vanaf 12 
jaar te worden gehoord, maar kinderen jonger 
dan 12 alleen als dat de rechter goeddunkt); 
art. 80d, lid 2 BW (in geval van beëindiging 
van een geregistreerd partnerschap moet het 
ouderschapsplan vermelden, hoe de ouders 
zelf het kind bij het opstellen van het 
ouderschapsplan hebben betrokken). 
2 Artikel 12 lid 2 IVRK: «Hiertoe wordt het kind 
met name in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord in iedere gerechtelijke en 
bestuurlijke procedure die het kind betreft, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst 
van een vertegenwoordiger of een daarvoor 
geschikte instelling, op een wijze die 
verenigbaar is met de procedureregels van het 
nationale recht». 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 6 
 
Flitsscheiding 
Al bij de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk 
geslacht in 2003 is betoogd, dat feitelijk hiermee de noodzaak 
van het voortbestaan van het instituut geregistreerd 
partnerschap kwam te vervallen1. Het handhaven van beide 
instituties naast elkaar en de door de Tweede Kamer 
gewenste mogelijkheid om een huwelijk naar een geregistreerd 
partnerschap om te kunnen zetten, heeft vervolgens tot 
onvoorziene gevolgen geleid, waarvan de flitsscheiding een nu 
relevant voorbeeld is. Door de fractie van de PvdA wordt 
onderschreven dat aan deze vluchtroute snel 
een einde dient te worden gemaakt. 
In 2003 is echter door de minister aangegeven, dat de Wet 
openstelling huwelijk voor personen van gelijk geslacht, in april 
2006 zou worden geëvalueerd, waarbij het bestaan van het 
huwelijk naast een geregistreerd partnerschap zou worden 

betrokken. Heeft deze evaluatie plaatsgehad en zo ja, wat was 
de uitkomst van deze evaluatie? 
Is de minister het overigens met de leden van de PvdA-fractie 
eens, dat het massale gebruik van deze flitsscheiding 
illustreert, dat er een evidente maatschappelijke behoefte 
bestaat aan een eenvoudige (administratieve) scheiding, 
waarbij uiteraard waarborgen moeten zijn ingebouwd dat 
machtsverschillen tussen de betrokken volwassenen en 
kinderen geen onwenselijke uitkomsten opleveren? Op welke 
termijn denkt de minister deze gebleken maatschappelijke 
behoefte in een wetsvoorstel vast te leggen? Is de minister 
bereid daarbij breder te kijken dan alleen het instituut 
van een echtscheidingsnotaris? 
De leden van de D66-fractie hebben moeite het kabinet te 
volgen in de opvatting dat een administratieve procedure voor 
echtscheiding ten opzichte van de bestaande situatie weinig 
voordeel zou opleveren (memorie van toelichting, pagina 9 en 
memorie van antwoord, pagina 20). 
Zo vermogen zij niet in te zien welke extra waarborgen een 
rechterlijke toets biedt in het geval van een echtscheiding met 
een consensueel karakter, zeker niet wanneer daarbij geen 
minderjarige kinderen zijn betrokken. Graag zouden deze 
leden een nadere verduidelijking tegemoetzien. 
Zorgvuldige scheiding 
In de gevallen, als bedoeld in artikel 1:247 leden 4 en 5 is er 
steeds sprake van een rechtsfeit, te weten de ontbinding van 
het huwelijk of de beëindiging van het geregistreerd 
partnerschap, waardoor de beëindiging van de tweerelatie 
wordt vastgesteld. De leden van de CDA-fractie vragen welk 
tijdstip echter dient te worden aangehouden wanneer de 
regeling van artikel 1:247a in het geding is? 
Hoe dient te worden gehandeld als ouders feitelijk gaan 
scheiden (de samenleving beëindigen door gescheiden te 
gaan wonen) en geen ouderschapsplan of overeenkomst 
opstellen? Is daarop toezicht mogelijk c.q. noodzakelijk en kan 
in een dergelijk geval ook een sanctie worden opgelegd? 
Mediation en jeugdzorg 
De wettelijke grondslag voor een mediation in artikel 818 lid 2 
Rv lijkt de leden van de CDA-fractie een goede zaak. Is de 
minister van mening dat de gespecialiseerde 
echeidingsadvocaten en mediators voldoende in aantal en 
kwaliteit zijn om adequate bemiddeling c.q. begeleiding te 
geven? Kan de rechter partijen sancties opleggen als partijen 
niet meewerken aan een mediation, terwijl een mediation wel 
in het belang van het kind wordt geacht? 
 
1 Zie ook A.J.M.Nuytinck, Scheiden op zijn 
Luchtenvelds of scheiden op zijn Donners?, 
WPNR, nr. 6648, pagina 1046 e.v. 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 7 
 
Hoe wordt in de kosten van de mediation voorzien? 
Komen er meer omgangshuizen en kan de rechter de Raad 
voor de Kinderbescherming verplichten om mee te werken aan 
het opstarten c.q. begeleiden van het noodzakelijke contact? 
Het voorschrijven van het overleggen van een 
ouderschapsplan is ingegeven door de wens minder kinderen 
in echtscheidingssituaties met ouderlijke conflicten te 
confronteren. Er is gekozen voor een juridische oplossing voor 
alle scheidende ouders, zo constateren de leden van de 
SP-fractie. Waarom wordt niet gekozen voor de praktische en 
meer probleemoplossende keuze van investeren in 
omgangshuizen en verplichte mediation (deskundigenadvies 
met gebruikmaking van mediation, ook forensische mediation 
genoemd) voor die ouders die zonder hulp niet in staat zijn de 
belangen van hun kinderen voldoende voorop te stellen? In de 
memorie van toelichting stelt de minister dat het aanbieden 
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van mediation en jeugdzorg niet los kunnen worden gezien van 
het wetsvoorstel (pagina 3). Voor scheidende ouders die hulp 
nodig hebben bij het reorganiseren van hun ouderschap zal in 
het algemeen geïndiceerde zorg nodig zijn. Daarvoor is nog 
geen uitzicht op de oplossing van de wachtlijstproblematiek. 
Wat denkt de minister hieraan te doen? Op welke termijn zal 
dit probleem opgelost worden? 
Administratieve lasten 
De leden van de CDA-fractie vrezen dat de geschillenregeling, 
zoals omschreven in artikel 1:253a en de processuele regeling 
van het ouderschapsplan, als bedoeld in artikel 815 Rv, tot een 
zware belasting van de rechterlijke macht zal leiden. Daarbij 
speelt een rol, dat volgens artikel 1:247 lid 6 de rechtbank een 
verzoek tot beslissing van een geschil binnen zes weken moet 
behandelen. Heeft de minister de consequenties van een 
verzwaring van de werkdruk voor de rechter ook voorzien en 
zo ja, welke maatregelen denkt hij dienaangaande te nemen? 
 
 
Artikelsgewijs 
Artikel 1:251a lid 1 
Verwacht de minister dat overname in de wet van het door de 
Hoge Raad ontwikkelde, zogenoemde klemcriterium in de 
praktijk kan geschieden zonder toename van problemen van 
praktische aard? Een regeling met betrekking tot zaken waarin 
de ouder die in hoofdzaak met de verzorging en opvoeding is 
belast, bevoegd is om zonder toestemming van de andere 
ouder beslissingen te nemen (bijvoorbeeld haren knippen, 
buisjes in de oren) wordt voorbereid door de werkgroep 
Kinderen Eerst, in het kader van Beter Beschermd. Is het niet 
verstandig, zo vragen de leden van de SP-fractie, om op deze 
nieuwe wetgeving te wachten, alvorens het klemcriterium tot 
wet te verheffen? 
Artikel 1:253a lid 2 
In artikel 1:253a lid 2 sub a wordt gesproken over «contact». 
De leden van de VVD-fractie zouden graag vernemen wat 
daarmee wordt bedoeld. Wordt louter telefonisch contact of 
contact per post bedoeld of wordt «omgang» bedoeld en 
waarom wordt het dan niet zo genoemd? Gesuggereerd 
lijkt namelijk te worden dat «contact» iets anders is dan 
«omgang». 
Indien omgang bedoeld wordt, kan daaronder dan ook 
onbegeleide omgang vallen? 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 8 
Het is niet duidelijk waarom in artikel 1:253a lid 2 sub d 
geregeld wordt dat de rechter in een zaak tussen beide met  
gezag belaste ouders een regeling kan vaststellen over de 
wijze waarop informatie door derden overeenkomstig artikel 
1:377c wordt verschaft. Weliswaar ziet artikel 1:377c op de niet 
met het gezag belaste ouder, maar het gaat daar om een 
recht tegenover derden, niet om een regeling tussen de 
ouders. Zou het niet wenselijker zijn de omgang en informatie, 
ook voor de met het gezag belaste ouder, op te nemen in titel 
15 die daarop betrekking heeft en artikel 1:253a te laten voor 
wat het is? 
De leden van de commissie zien de reactie van de minister 
met belangstelling tegemoet. 
De voorzitter van de commissie, 
Van de Beeten 
De griffier van de commissie, 
Van Dooren 
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 145, B 9 
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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 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 – 64u – 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.  
 
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  
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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.  
 
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 
(LJN: AU2680), 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 – 64u – 1 
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Hoge Raad der Nederlanden 
 
 
SDV – 64u – 2 
 
Datum uitspraak: 29-06-2001  
 
Datum publicatie: 01-08-2001  
 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht  
 
Soort procedure: Cassatie 
 
 
Beschikking  
 
in de zaak van:  
 
DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING DIRECTIE 
NOORD, gevestigd te Leeuwarden,  
 
VERZOEKER tot cassatie,  
 
advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,  
 
t e g e n  
 
1.  [De vader], wonende te [woonplaats],  
2.  [De moeder], wonende te [woonplaats],  
 
VERWEERDERS in cassatie,  
niet verschenen.  
 
1. Het geding in feitelijke instanties  
 
Met een op 20 oktober 1999 ter griffie van de Rechtbank te 
Leeuwarden ingediend verzoekschrift heeft verweerder in 
cassatie sub 1 - verder te noemen: de vader - zich gewend tot 
die Rechtbank en verzocht tussen hem en zijn minderjarige 
kinderen, [kind 1] en [kind 2] een omgangsregeling vast te 
stellen.  
Verweerder in cassatie sub 2 - verder te noemen: de moeder - 
heeft het verzoek ter terechtzitting van 18 november 1999 
bestreden. Ter terechtzitting heeft de vader subsidiair verzocht 
het gezag over de kinderen op te dragen aan hem.  
De Rechtbank heeft bij beschikking van 15 december 1999 
een voorlopige omgangsregeling vastgesteld, de Raad voor de 
Kinderbescherming - hierna: de RvdK - opgedragen alles te 
doen wat in haar vermogen ligt ter bevordering van de 
uitvoering van voornoemde omgangsregeling en elke verdere 
beslissing tot een nader te bepalen zitting in de maand juni 
2000 aangehouden.  
De vader heeft hierna de moeder in kort geding gedagvaard 
voor de President van de Rechtbank te Leeuwarden en 
gevorderd de moeder te veroordelen tot nakoming van de 
omgangsregeling zoals deze is vastgelegd door de Rechtbank 
bij beschikking van 15 december 1999, met als sanctie een 
dwangsom, alsmede machtiging van de vader om voormelde 
beschikking met behulp van de sterke arm te doen uitvoeren 
door de RvdK met als sanctie lijfsdwang jegens de moeder.  
De President van de Rechtbank heeft bij vonnis van 7 februari 
2000 die vordering afgewezen.  
Tegen de beschikking van de Rechtbank van 15 december 
1999 heeft de RvdK hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 
te Leeuwarden. De RvdK heeft verzocht de beschikking van de 
Rechtbank van 15 december 1999 te vernietigen voor zover 

het betreft de "opdracht" aan de RvdK om de omgangsregeling 
daadwerkelijk te begeleiden en, opnieuw rechtdoende, te 
verklaren dat de RvdK als de wettelijke tweedelijns landelijk 
onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties 
en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot 
het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van 
door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en 
hun kinderen en eventuele andere tot de omgang toegelaten 
derden, althans een zodanig beslissing te geven als het Hof zal 
vermenen te behoren.  
Zowel de vader als de moeder hebben een verweerschrift 
ingediend.  
Bij beschikking van 28 juni 2000 (rekestnummer 0000036) 
heeft het Hof de beschikking waarvan beroep voor zover het 
betreft de door de Rechtbank vastgestelde omgangsregeling 
vernietigd en, onder wijziging van de beschikking van 12 maart 
1997 van de Rechtbank te Leeuwarden, in zoverre opnieuw 
beslissende voorlopig - totdat de Rechtbank nader zal hebben 
beslist - een omgangsregeling tussen de vader en de kinderen 
vastgesteld en bepaald dat een medewerker van de RvdK de 
omgang zal begeleiden, zoals nader in zijn dictum 
omschreven. Voorts heeft het Hof bepaald dat de RvdK de 
hem bij de beroepen beschikking gegeven opdracht onder zijn 
verantwoordelijkheid kan delegeren aan andere daartoe 
geëigende maatschappelijke instellingen en de verzochte 
verklaring voor recht afgewezen.  
De beschikking van het Hof is aan deze beschikking gehecht.  
Hierna heeft de vader de moeder in kort geding gedagvaard 
voor de President van de Rechtbank te Leeuwarden en - kort 
gezegd - gevorderd:  
 
de moeder te veroordelen om hem iedere keer een dwangsom 
te betalen wanneer zij niet meewerkt aan de uitvoering van de 
voorlopige omgangsregeling zoals deze is vastgelegd door het 
Hof te Leeuwarden van 28 juni 2000;  
de vader en de RvdK te Leeuwarden te machtigen om 
voormelde beschikkingen met behulp van de sterke arm te 
doenuitvoeren door de RvdK, in die zin dat deze gemachtigd 
zal worden zich de toegang te verschaffen tot de woning van 
[de moeder] om de kinderen daar op te halen en om, indien de 
moeder dan nog niet meewerkt of de kinderen niet aanwezig 
laat zijn, als sanctie lijfsdwang jegens de moeder op te leggen.  
 
De President heeft na een tussenvonnis van 9 augustus 2000, 
waarbij aan de moeder bewijs is opgedragen, bij eindvonnis 
van 1 december 2000 de vordering van de vader afgewezen.  
 
2. Het geding in cassatie  
 
Tegen de beschikking van het Hof heeft de RvdK beroep in 
cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking 
gehecht en maakt daarvan deel uit.  
De vader noch de moeder hebben een verweerschrift 
ingediend.  
De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone 
dienst J.K. Moltmaker strekt tot vernietiging van de beschikking 
van het Hof van 28 juni 2000, nr. 0000036, en tot verwijzing 
van de zaak naar een ander Hof ter verdere behandeling en 
beslissing.  
 
3. Beoordeling van het middel  
 
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.  
 
(i) [De vader] en [de moeder], zijn met elkaar gehuwd geweest. 
Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, [kind 1] in 1991 en 
[kind 2] in 1993.  
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 (ii) Tussen de vader en de moeder is echtscheiding 
uitgesproken. Bij beschikking van 11 april 1995 heeft de 
Rechtbank bij wege van voorlopige voorziening op verzoek van 
de vader een omgangsregeling tussen de vader en de 
kinderen vastgesteld. De moeder heeft haar medewerking aan 
deze omgangsregeling gestaakt per 11 mei 1995.  
(iii) Bij beschikking van de Rechtbank van 13 september 1995 
is de moeder belast met het gezag over de kinderen.  
(iv) Bij de onder (iii) genoemde beschikking heeft de 
Rechtbank aan de Raad voor de Kinderbescherming (verder: 
RvdK) opdracht gegeven de mogelijkheden voor een 
omgangsregeling te onderzoeken.  
(v) De RvdK heeft de Rechtbank op 4 januari 1996 
geadviseerd geen omgangsregeling vast te stellen. De 
Rechtbank heeft dit advies niet gevolgd en bepaald dat drie 
proefcontacten tussen de vader en de kinderen zouden 
plaatsvinden ten kantore van de RvdK en onder diens 
begeleiding.  
(vi) Omdat de moeder medewerking aan de proefcontacten 
heeft geweigerd, heeft de RvdK de opdracht tot begeleiding 
van de proefcontacten teruggegeven.  
(vii) Bij beschikking van 3 juli 1996 heeft de Rechtbank een 
voorlopige omgangsregeling opgelegd tussen de vader en de 
kinderen. Tegen deze beschikking heeft de moeder hoger 
beroep ingesteld.  
(viii) De moeder is bij vonnis in kort geding van 16 september 
1996 op vordering van de man veroordeeld tot medewerking 
aan drie proefcontacten. Deze proefcontacten hebben 
plaatsgevonden op 15 november en 13 december 1996, en op 
10 januari 1997.  
(ix) Bij beschikking van het Hof van 27 november 1996 is de 
onder (vii) genoemde beschikking van de Rechtbank 
bekrachtigd.  
(x) Bij beschikking van 26 februari 1997 heeft de Rechtbank de 
kinderen onder toezicht gesteld teneinde te bewerkstelligen dat 
de omgangsregeling zou worden geëffectueerd.  
(xi) Omdat de omgang tussen de vader en de kinderen geheel 
door de gezinsvoogd werd gecontroleerd en er geen 
aanwijzingen waren dat hierin spoedig verandering zou komen, 
achtte de Rechtbank het vaststellen van een omgangsregeling 
niet meer opportuun. Het verzoek van de vader tot het 
vaststellen van een omgangsregeling is daarom afgewezen bij 
beschikking van 12 maart 1997.  
(xii) De ondertoezichtstelling heeft niet geleid tot het ermee 
beoogde resultaat en is in de eerste helft van 1999 door de 
Kinderrechter beëindigd.  
 
3.2 In de onderhavige procedure heeft de vader verzocht een 
omgangsregeling vast te stellen. Subsidiair heeft hij verzocht 
het gezag te wijzigen. Bij beschikking van 15 december 1999 
heeft de Rechtbank een voorlopige omgangsregeling tussen 
de vader en de kinderen vastgesteld die, kort gezegd, erop 
neerkomt dat wekelijks een in duur toenemende omgang 
tussen de vader en de kinderen zou plaatsvinden, aanvankelijk 
onder begeleiding van de RvdK te zijnen kantore, later ten 
huize van de vader zonder begeleiding van de RvdK. De 
Rechtbank heeft daarbij bepaald dat de stukken in handen van 
de RvdK zouden worden gesteld en de RvdK opgedragen alles 
te doen wat in zijn vermogen ligt ter bevordering van de 
uitvoering van de omgangsregeling.  
Tegen deze beschikking heeft de RvdK hoger beroep 
ingesteld. De RvdK heeft daarbij aangevoerd dat de hem 
gegeven opdracht tot begeleiding van de omgang niet passend 
is, gezien zijn taak, plaats en functie. De RvdK heeft voorts 
aangevoerd dat hij feitelijk in de onmogelijkheid verkeert de 
beschikking van de Rechtbank uit te voeren.  

Het Hof heeft bij zijn beschikking van 28 juni 2000, 
rekestnummer 0000036 de beschikking van de Rechtbank 
vernietigd voorzover het de omgangsregeling betreft en een 
andere omgangsregeling vastgesteld. Daarbij heeft het Hof 
bepaald, kort gezegd, dat de RvdK de door het Hof 
vastgestelde omgangsregeling actief diende te begeleiden. 
Daartoe heeft het Hof, kort weergegeven, het volgende 
overwogen. (1) Weliswaar kan actieve bemoeienis van de 
RvdK, die nodig kan zijn voor het verwezenlijken van het recht 
op omgang, op gespannen voet komen te staan met zijn 
positie als onderzoeks-, rapporterings- en adviesinstelling, 
maar de Raad is vrij de uitvoering van bedoelde actieve 
bemoeienis te delegeren aan andere maatschappelijke 
instellingen (rov. 13). (2) Onderbemanning van de RvdK kan 
geen argument zijn om te oordelen dat geen opdracht aan hem 
kan worden gegeven tot activiteiten als onder (1) bedoeld (rov. 
14). (3) Actieve bemoeienis als onder (1) kan gerangschikt 
worden onder het zich bezighouden met het beproeven van 
zogenaamde proefomgangsregelingen in het kader van het 
onderzoek in verband met een voor de rechter aanhangig 
verzoek tot het treffen of het wijzigen van een 
omgangsregeling (rov. 15 en 17). Dat de RvdK deze 
werkzaamheid tot zijn taak rekent heeft hij zelf aangevoerd. 
Het Hof sluit zich aan bij de opvatting van de Rechtbank met 
betrekking tot de aan de RvdK op te dragen taak.  
Het middel keert zich tegen 's Hofs hiervoor weergegeven 
oordelen en zijn beslissing voorzover daarin aan de RvdK is 
opgedragen de door het Hof vastgestelde omgangsregeling te 
begeleiden.  
 
3.3 Bij beoordeling van het middel moet tot uitgangspunt 
worden genomen dat volgens art. 1:238 lid 2 BW, de taken en 
bevoegdheden van de RvdK bij de wet worden bepaald. De 
wet houdt geen bepaling in volgens welke de RvdK de taak 
heeft een door de rechter vastgestelde omgangsregeling te 
begeleiden. De wet kent ook de rechter niet de bevoegdheid 
toe de RvdK de taak op te leggen een door de rechter 
vastgestelde omgangsregeling te begeleiden.  
Dat de RvdK een taak zou hebben als hier bedoeld vloeit ook 
niet voort uit andere wettelijke regels en met name uit art. 16 
Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en art. 8 
EVRM kan het bestaan van een dergelijke taak niet worden 
afgeleid. Weliswaar dient de Staat, naar voortvloeit uit 
genoemde bepalingen, al het mogelijke te doen wat in de 
gegeven omstandigheden van hem kan worden verwacht om 
het recht van de vader op omgang met zijn kinderen te 
effectueren, maar dit brengt niet mee dat de RvdK de taak 
heeft een door de rechter vastgestelde omgangsregeling te 
begeleiden.  
Uit hetgeen zo-even is overwogen vloeit voort dat onderdeel 1 
van het middel, dat strekt ten betoge dat het Hof heeft miskend 
dat het niet de bevoegdheid had de RvdK te belasten met de 
taak de door het Hof vastgestelde omgangsregeling te 
begeleiden, gegrond is.  
 
3.4 Gegrondbevinding van onderdeel 1 brengt mee dat de 
onderdelen 2 en 3 geen behandeling behoeven.  
 
4. Beslissing  
 
De Hoge Raad:  
vernietigt de beschikking van het Gerechtshof te Leeuwarden 
van 28 juni 2000;  
verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar 
dat Hof.  
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Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.H.J. 
Mijnssen als voorzitter en de raadsheren W.H. Heemskerk, 
A.E.M. van der Putt-Lauwers, H.A.M. Aaftink en A. 
Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de 
raadsheer W.H. Heemskerk op 29 juni 2001.  
 
   
Conclusie  
  
 
Rekest nr. R00/118  
Mr. Moltmaker  
Omgangsregeling  
Parket, 13 april 2001  
 
Conclusie inzake  
DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING DIRECTIE 
NOORD  
tegen  
1. [De vader] EN  
2. [De moeder]  
 
Edelhoogachtbaar college,  
 
1 Feiten en procesgang  
 
1.1 De voorgeschiedenis  
 
1.1.1 [..] (de vader) en [..] (de moeder) zijn gehuwd geweest. 
Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: [kind 1] in 1991 en 
[kind 2] in 1993. Tussen partijen is op 12 juli 1995 
echtscheiding uitgesproken. Het ouderlijk gezag over de 
kinderen is opgedragen aan de moeder.  
 
1.1.2 Bij beschikking van 11 april 1995 had de rechtbank bij 
wege van voorlopige voorziening op verzoek van de vader een 
omgangsregeling tussen de vader en de kinderen vastgesteld. 
De moeder heeft haar medewerking aan deze 
omgangsregeling per 11 mei 1995 gestaakt.  
 
1.1.3 Bij beschikking van 13 september 1995, waarbij het 
ouderlijk gezag aan de moeder werd opgedragen, gaf de 
rechtbank aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 
opdracht de mogelijkheden voor een omgangsregeling te 
onderzoeken. De RvdK adviseerde geen omgangsregeling 
vast te stellen.  
 
1.1.4 De rechtbank heeft het advies van de RvdK niet gevolgd 
en heeft drie proefcontacten opgelegd. De moeder heeft 
medewerking aan de proefcontacten geweigerd. De RvdK 
heeft vervolgens op 1 mei 1996 de opdracht tot begeleiding 
van de proefcontacten teruggegeven. Vervolgens heeft de 
rechtbank bij beschikking van 3 juli 1996 een voorlopige 
omgangsregeling vastgesteld. De moeder is bij kort-
gedingvonnis van 16 september 1996 op vordering van de 
vader veroordeeld mee te werken aan drie proefcontacten. De 
proefcontacten hebben uiteindelijk plaatsgevonden en zijn 
goed verlopen. Daarna heeft de moeder echter weer iedere 
medewerking geweigerd.  
1.1.5 De beschikking van 3 juli 1996 is in het door de moeder 
ingestelde hoger beroep bekrachtigd door het gerechtshof te 
Leeuwarden bij beschikking van 27 november 1996.  
 
1.1.6 Bij beschikking van 26 februari 1997 zijn de kinderen 
onder toezicht gesteld met als doel de omgangsregeling vlot te 
trekken.  
 

1.1.7 Bij beschikking van 12 maart 1997 heeft de rechtbank het 
verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling 
afgewezen op de grond dat de kinderen onder toezicht gesteld 
waren en de omgang derhalve geheel gecontroleerd werd door 
de gezinsvoogd. De rechtbank achtte het niet opportuun onder 
die omstandigheden een omgangsregeling vast te stellen.  
 
1.1.8 De ondertoezichtstelling is één maal verlengd. Het 
tweede verzoek tot verlenging is afgewezen. De 
ondertoezichtstelling heeft niet tot het beoogde resultaat 
geleid.  
 
1.2 De onderhavige procedure  
 
1.2.1 De onderhavige procedure is ingeleid bij een 
verzoekschrift van 19 oktober 1999 van de vader. Hij heeft 
daarbij de rechtbank te Leeuwarden verzocht een 
omgangsregeling vast te stellen. Nadien heeft de vader zijn 
verzoek aangevuld met een subsidiair verzoek tot 
gezagswijziging.  
 
1.2.2 De rechtbank te Leeuwarden heeft bij beschikking van 15 
december 1999 een voorlopige, in duur geleidelijk aan 
toenemende omgangsregeling vastgesteld. De rechtbank heeft 
daarbij bepaald dat begeleiding door (een medewerker van) de 
RvdK dient plaats te vinden.  
 
1.2.3 De vader heeft in kort geding gevorderd de moeder te 
veroordelen tot nakoming van de door de rechtbank in haar 
beschikking van 15 december 1999 vastgestelde 
omgangsregeling op straffe van verbeurte van een dwangsom. 
De President heeft deze vordering afgewezen bij vonnis van 7 
februari 2000. Dit vonnis is als bijlage 1 bij het procesdossier in 
cassatie gevoegd.  
 
1.2.4 De RvdK is van de beschikking van de rechtbank van 15 
december 1999 in hoger beroep gekomen, stellende dat de 
aan hem gegeven opdracht tot begeleiding van de omgang niet 
passend is, gezien zijn taak, plaats en functie. Bovendien 
verkeert de Raad naar zijn stelling in de feitelijke 
onmogelijkheid tot uitvoering van de beschikking van de 
rechtbank.  
 
1.2.5 Bij beschikking d.d. 28 juni 2000, nr. 0000036, heeft het 
hof heeft de beschikking van de rechtbank weliswaar 
vernietigd, maar zijn uitspraak bevat een soortgelijke opdracht 
aan de RvdK (maar dan over een latere periode). Het hof 
overweegt (voor zover hier van belang):  
 
11. Het omgangsrecht tussen ouders en kinderen is een 
fundamenteel onderdeel van het gezinsleven van ouders en 
kinderen.  
 
12. Het hof acht de raad als de door de wetgever aangewezen 
behartiger van de belangen van minderjarigen de aangewezen 
nationale instelling om (voorwaarden te scheppen om) het 
recht op omgang te verwezenlijken.  
 
13. Denkbaar is dat, zoals de raad in zijn beroepschrift 
aanvoert, daadwerkelijke actieve bemoeienis van uitvoerende 
aard die nodig kan zijn voor (het scheppen van voorwaarden 
voor) het verwezenlijken van het recht op omgang op 
gespannen voet kan komen te staan met zijn positie en taak 
als onderzoeks-, rapporterings- en adviesinstelling, doch in die 
gevallen heeft de raad de vrijheid de uitvoering te delegeren 
aan andere maatschappelijke instellingen. In dat geval is de 
taak van de raad bij het verwezenlijken van een  
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omgangsregeling niet meer dan een coördinerende. In verband 
met het voorgaande zal het hof het dictum van de beschikking 
waarvan beroep, aanpassen.  
 
14. Onderbemanning kan, anders dan de raad aangeeft, geen 
argument zijn om de raad in zijn zienswijze te volgen. 
Ingevolge artikel 3 IVRK dient de staat te waarborgen dat 
instellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor en 
bescherming van kinderen, zoals de raad, deze 
verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Dit klemt temeer 
nu de raad een dienst is van het Ministerie van Justitie.  
 
15. Daarnaast diene het volgende. De raad geeft in zijn 
beroepschrift aan, dat hij zich in het kader van een onderzoek 
in verband met een door de rechter aanhangig verzoek tot het 
treffen of het wijzigen van een omgangsregeling, wel bezig 
houdt met het beproeven van zogenaamde 
proefomgangsregelingen.  
 
16. In casu heeft de rechtbank in de beschikking waarvan 
beroep de raad opgedragen alles te doen ter bevordering van 
een omgangsregeling en verder elke beslissing aangehouden 
tot een nader te bepalen zitting in de maand juni 2000. De 
beschikking moet dan kennelijk zo worden gelezen dat de raad 
op de nadere zitting aan de rechtbank zal rapporteren over het 
verloop van de in de beschikking waarvan beroep aangegeven 
omgangsregeling en zal adviseren over het al dan niet treffen 
van een omgangsregeling zoals door de vader in het inleidend 
verzoekschrift aangegeven.  
 
17. Niet valt in te zien dat hetgeen de rechtbank in de 
beschikking waarvan beroep beoogt niet valt te rangschikken 
onder de door de raad in zijn beroepschrift aangegeven 
werkzaamheid als hierboven onder 15 weergegeven.  
 
1.2.6 In aansluiting hierop luidt het dictum van 's hofs 
beschikking:  
 
"(...) bepaalt dat de vader en de minderjarigen (...) voorlopig - 
totdat de rechtbank nader zal hebben beslist - de navolgende 
omgang zullen hebben:  
 
- vanaf de eerste week (...) wekelijks twee uren op de 
woensdagmiddag of een andere door de raad na raadpleging 
van de ouders te bepalen middag ten kantore van de raad of 
een andere door de raad te bepalen - neutrale - plek; een 
medewerker van de raad of een andere door de raad te 
bepalen persoon verzorgt het halen en brengen van de 
kinderen en zal de omgang begeleiden;  
- in de periode (...) wekelijks drie uren op de woensdagmiddag 
of een andere door de raad na raadpleging van de ouders te 
bepalen middag bij de vader; een raadsmedewerker of iemand 
die de raad hiertoe - na raadpleging van de ouders - geschikt 
acht, haalt en brengt de kinderen; aanvankelijk zal de 
raadsmedewerker of een andere door de raad te bepalen 
persoon de omgang begeleiden teneinde de kinderen 
geleidelijk onbegeleid bij de vader te laten verblijven;  
- vanaf 1 november 2000 wekelijks drie uren op de 
woensdagmiddag of een andere door de raad na raadpleging 
van de ouders te bepalen middag bij de vader thuis; de vader 
haalt de kinderen bij school op en zorgt dat de kinderen in elk 
geval om 18.30 uur weer bij de moeder zijn;  
 
bepaalt dat de Raad voor de Kinderbescherming de hem bij de 
beroepen beschikking gegeven opdracht onder zijn 
verantwoordelijkheid kan delegeren aan andere daartoe 
geëigende maatschappelijke instellingen;  

 
verklaart deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad"(1)  
 
1.2.7 De vader heeft in kort geding gevorderd de moeder te 
veroordelen tot nakoming van de door het hof in zijn 
beschikking van 28 juni 2000 vastgestelde omgangsregeling 
op straffe van verbeurte van een dwangsom. De President 
heeft aan de moeder opgedragen te bewijzen dat zij als gevolg 
van psychische onmacht in een tijdelijke of blijvende onmacht 
verkeert om aan de beschikking van het hof te voldoen. Dit 
vonnis is als bijlage 2 bij het procesdossier in cassatie 
gevoegd.  
 
1.2.8 Navraag bij de griffie van de rechtbank te Leeuwarden 
heeft geleerd dat de President bij vonnis van 1 december 2000 
de vordering van de vader heeft afgewezen, overwegende dat 
de moeder in het haar opgedragen bewijs is geslaagd.  
 
1.2.9 De RvdK is van de beschikking van het hof in cassatie 
gekomen. De vader noch de moeder hebben een 
verweerschrift ingediend. Het cassatiemiddel bestaat uit drie 
onderdelen. Onderdeel 1 betoogt dat een wettelijke grondslag 
voor de door het hof aan de RvdK gegeven opdracht ontbreekt. 
Onderdeel 2 bevat een klacht gericht tegen het oordeel van het 
Hof dat de RvdK de aan hem door het Hof gegeven opdracht 
kan delegeren aan andere "daartoe geëigende 
maatschappelijke instellingen". Onderdeel 3 ten slotte betreft 
de uitleg die het hof aan de beschikking van de rechtbank heeft 
gegeven.  
 
2 Beschouwingen  
 
2.1 Taken en bevoegdheden van de Raad voor de 
Kinderbescherming  
 
2.1.1 Voor een goed begrip lijkt het mij van belang te 
onderscheiden tussen omgangsbemiddeling en 
omgangsbegeleiding(2). Onder omgangsbemiddeling wordt 
verstaan de bemiddeling bij het tot stand brengen van een 
omgangsregeling voorafgaande aan of tijdens een procedure. 
Hierbij kan de RvdK een rol spelen; zie daarover nader punt 
2.1.3. In de onderhavige zaak zijn partijen dit stadium 
ruimschoots voorbij. De door de rechtbank bij beschikking van 
3 juli 1996 vastgestelde voorlopige omgangsregeling is immers 
niet van de grond gekomen en de 
"omgangsondertoezichtstelling" heeft niet het beoogde 
resultaat opgeleverd.  
Van omgangsbegeleiding is sprake als er reeds een 
omgangsregeling (door de ouders in onderling overleg of door 
de rechter) is vastgesteld, maar partijen niet in staat zijn 
daaraan zelfstandig uitvoering te geven. Omgangsbegeleiding 
is een vorm van hulpverlening bij het effectueren van een 
vastgestelde omgangsregeling(3). In het onderhavige geval 
gaat het om de vraag of en zo ja welke rol de RvdK daarbij kan 
spelen.  
 
2.1.2 Ingevolge art. 1:238, tweede lid BW kunnen de taken en 
bevoegdheden van de RvdK uitsluitend door een wet in 
formele zin worden bepaald en niet bij algemene maatregel 
van bestuur, zie Personen- en familierecht, losbl., (J.E. Doek), 
aant. 3 bij art. 238. Een wet in formele zin, waarin aan de RvdK 
is opgedragen door de rechter vastgestelde 
omgangsregelingen te begeleiden en daarin de ouders bij te 
staan, is er niet.  
 
2.1.3 De Raad heeft al sinds lange tijd bemoeienissen met 
omgangsregelingen, maar dit betreft uitsluitend het voortraject  
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tot aan de procedure, waar de RvdK bemiddelingspogingen 
onderneemt en de procedure zelf, waar de rechter de RvdK 
kan opdragen advies uit te brengen omtrent de wenselijkheid 
en mogelijkheid van een omgangsregeling, zie J.E. Doek, 
Omgangsrecht, 1984, p. 110-122. Zie ook G. Delfos en J.E. 
Doek, Organen van kinderbescherming, 1983, p. 82, die 
bemiddeling als een van de taken van de RvdK noemen. Doek 
acht de circulaire van 22 augustus 1979 (nr. 1124/779) van de 
minister voldoende basis voor deze bemiddeling. Kritisch 
hierover is H. E. G. M. Hermans, De raad voor de 
kinderbescherming, prf. Nijmegen 1984, p. 222, omdat deze 
circulaire niet een wettelijke basis is, zoals vereist ingevolge 
art. 1:238 BW.  
 
2.1.4 In de memorie van antwoord bij wetsontwerp 15 638 
(Herziening van het scheidingsprocesrecht en het 
omgangsrecht in verband met scheiding), welk wetsontwerp is 
ingetrokken (zie Eerste Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 15 
638, nr. 200), wordt met betrekking tot de hulpverlening bij 
omgang het volgende opgemerkt (Tweede Kamer, zitting 1980-
1981, 15 638, nr. 6, p. 8/9):  
 
"In het bijzonder de leden van de C.D.A.-fractie hebben de 
hulpverlening rond de echtscheiding aan de orde gesteld. Zij 
vestigden daarbij speciaal de aandacht op de hulpverlening ter 
zake van de omgang tussen ouder en kind. (...)  
De hulpverlening zal naar mijn oordeel eerst en vooral niet van 
overheidswege geboden moeten worden, doch door de 
instellingen van het particulier initiatief. (...)  
De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven mijn 
uitgangspunt dat de hulpverlening in deze geen taak is van de 
raad voor de kinderbescherming."  
 
2.1.5 De taak van de RvdK bij het effectueren van een door de 
rechter vastgestelde omgangsregeling is beperkt tot het bezien 
of er grond is voor het treffen van een maatregel van 
kinderbescherming. J.E. Doek, Omgangsrecht p. 122-123, 
merkt op:  
 
"De circulaire van augustus 1979 [circulaire van 22 augustus 
1979, nr. 1124/779 aan de raden voor de kinderbescherming 
inzake omgangsregelingen, M.] zegt daarover het volgende: 
'Rekening houdend met wat in de meergenoemde Memorie 
van Toelichting (bedoeld is: de Memorie van Toelichting op 
Wetsontwerp 15.638) terzake gesteld is worden voorshands de 
bestaande mogelijkheden (kinderbeschermingsmaatregelen, 
voogdijwijziging en kort geding) voldoende geacht. Het 
bovenstaande houdt in dat de raden, ingeval de ouder-
voogd(es) niet voldoet aan een door de rechter vastgestelde 
omgangsregeling en hiervoor geen steekhoudende 
argumenten aanwezig lijken te zijn, tot taak hebben te bezien 
of een der bestaande mogelijkheden (waar het de raden betreft 
met name kinderbeschermingsmaatregelen) in aanmerking 
komt.  
Hierbij dient de raad kritisch te bezien of voldaan is aan de 
wettelijke criteria voor een dergelijke maatregel. Tot 
ondertoezichtstelling bijvoorbeeld zal door de raad slechts 
gerekestreerd worden als het kind door het ontbreken van een 
omgangsregeling bedreigd wordt met, zoals het in de wet is 
gesteld 'zedelijke of lichamelijke ondergang'.  
Dit laat onverkort dat de raad betrokkenen behoort te 
informeren over hun eigen mogelijkheden een rechterlijke 
beslissing uit te lokken, zowel met betrekking tot een maatregel 
als met betrekking tot voogdijwijziging. Uiteraard geldt ook hier 
dat de raad geen hulpverlenende taak heeft, maar hoogstens 
de cliënt kan wijzen op zijn verplichtingen en de mogelijke 

gevolgen van niet nakomen daarvan en voorts hem zonodig 
kan verwijzen naar een geëigende hulpverlenende instelling.'  
 
Deze beschrijving van de taak van de raad voor de 
kinderbescherming kan de indruk wekken dat er van de raden 
iets te verwachten valt als het gaat om de toepassing van 
'sancties'/effectueringsmiddelen ingeval een door de rechter 
vastgestelde omgangsregeling niet wordt nagekomen. Deze 
indruk is onjuist en werkt daarom teleurstellingen in de hand. 
De rol van de raad is te deze uiterst beperkt en de 
verwachtingen dienen derhalve zeer bescheiden te zijn."  
 
2.1.6 In de jaren tachtig/begin jaren negentig is er 
gediscussieerd over reorganisatie van de RvdK, welke 
discussie is uitgemond in de Wet van 13 juni 1996, Stb. 328. In 
het kader van deze discussie zijn twee rapporten uitgebracht: 
het rapport van de subcommissie Kinderbescherming 
"Rechtzetten" (Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 
818) en het rapport van de Commissie taak en functie raden 
voor de kinderbescherming (commissie Gijsbers), beiden in 
1990. In laatstgenoemd rapport (p. 16) wordt gewezen op de 
problematische verhouding tussen hulp en recht:  
 
"Er is en wordt in de discussies over de Raden regelmatig 
gesteld dat de Raden geen hulpverleningsinstellingen zijn. Met 
de presentatie van deze stelling wordt de suggestie gewekt dat 
de voor velen problematische verhouding tussen hulp en recht 
hiermee opgelost zou zijn. De commissie is van mening dat 
hier sprake is van schijnmanoeuvres. Ter verduidelijking van 
deze mening moge de volgende beschrijving dienen.  
Mensen komen op verschillende manieren in contact met de 
Raden. (...) Ouders en kinderen kunnen in die contacten de 
verwachting hebben dat de Raad hen zal helpen. (...) Aan de 
verwachting wordt in eerste instantie voldaan, omdat de Raad 
in de beschreven situatie zal proberen met de betrokkenen een 
uitweg te vinden uit de problematiek. Dit kan hierin bestaan dat 
bijvoorbeeld scheidende ouders via een aantal gesprekken 
bewogen worden te komen tot overeenstemming over de 
regeling van het gezag en/of de omgang. (...) In de geschetste 
situaties zou men kunnen zeggen dat de Raad de ouders 
helpt. Maar het zijn situaties die onder een zekere spanning 
staan. Immers, als de ouders niet tot overeenstemming komen 
zal de Raad een advies aan de rechter moeten uitbrengen 
waarin een bepaald standpunt wordt ingenomen waarmee een 
van de ouders het volstrekt oneens kan zijn. (...)"  
 
en op p. 40:  
 
"In de geuite kritiek komt een beeld tot uitdrukking waarin men 
eerst met de Raad in vertrouwen kan overleggen en 
mededelingen kan doen, om daarna te ervaren dat de Raad 
een oordeel geeft en de officier van justitie en de rechter 
aanzet - hetzij als verzoek, hetzij als advies - tot beslissingen 
die de betrokkene beleeft als tegen hem gericht (de 
zogenaamde fuikwerking).  
 
Uit de literatuur en de door de commissie gevoerde 
gesprekken is duidelijk geworden dat het niet alleen zinloos is 
om krampachtig te zoeken naar een (onder)scheiding van hulp 
en recht in de werkzaamheden van de Raad, maar het juist 
van groot belang is dat bij het zoeken naar wat en het concrete 
geval als recht moet gelden, bouwstenen aangedragen worden 
voor oplossingen waarvoor betrokkenen in het rechtsgeding 
open staan.  
De commissie besefte dat met deze stellingname het gevoel 
dat blijkbaar bij verschillenden leeft in een fuik te lopen niet 
weggenomen wordt. De commissie meent dat de  
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maatschappelijke werkers betrokkenen stelselmatig tijdens het 
contact dienen te wijzen op taak en werkwijze van de Raad om 
aldus te voorkomen dat een verkeerd beeld postvat."  
 
2.1.7 J.E. Doek wijst erop dat ondanks alle veranderingen de 
uitgangspunten voor het optreden van de RvdK en zijn 
werkzaamheden zoals die in 1984 in de vervolg-notitie inzake 
"De raad voor de kinderbescherming" (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985, 18 122, nr. 20, p. 3 en 4) werden 
geformuleerd, nog steeds van kracht zijn (Personen- en 
familierecht, losbl., Afd.1.13.3, Inleiding, aant. 1):  
 
"1. De raden spelen een op de wet gebaseerde rol in gezags- 
en opvoedingssituaties, waarin de daadwerkelijke toepassing 
van rechtsregels ten aanzien van minderjarigen aan de orde 
kan komen. Zij moeten daarbij, gelegitimeerd èn beperkt door 
de op de wet gebaseerde taken en bevoegdheden, beoordelen 
in hoeverre die rechtstoepassing in het concrete geval 
inderdaad het welzijn van de betrokken minderjarige(n) kan 
bevorderen.  
2. Juist vanwege de betrokkenheid bij de rechtstoepassing (de 
eigen op de wet gebaseerde invalshoek van de raden) hebben 
de raden geen taak in situaties waarin de betrokkenen zelf 
naar een bevredigende oplossing voor een probleem willen 
streven en daartoe contact zoeken met een raad.  
De ondersteuning die daarbij eventueel nodig is, zal vanuit 
andere (particuliere) instanties dienen te worden gegeven. De 
raad zal daarheen verwijzen.  
3. Indien niet aanstonds danwel na (herhaalde) verwijzing bij 
een of meer betrokkenen de bereidheid bestaat mee te werken 
aan een bevredigende oplossing, zal de raad - met 
inachtneming van uitgangspunt 1. - andere wegen voor een 
oplossing moeten zoeken en eventueel een onderzoek 
instellen.  
4. Zonder medeweten van de betrokkenen wordt er door de 
raad geen onderzoek ingesteld. Bij hoge uitzondering kan de 
raad, gemotiveerd, van deze regel afwijken indien er 
levensgevaar dan wel ernstige psychische beschadiging voor 
een of meer kinderen dreigt.  
Betrokkenen hebben er recht op vanaf het begin te weten van 
het doel van het onderzoek is en wat zij gezien de taken en 
bevoegdheden van de raad kunnen verwachten.  
Zij dienen ervan op de hoogte te worden gebracht dat de raad 
geen hulpverlenende instelling is, waar men op basis van 
vrijwilligheid mee te maken heeft.  
Met betrekking tot de ontwikkelingen tijdens het onderzoek 
wordt de grootst mogelijke openheid tegenover betrokkenen 
betracht. Tevens kunnen de rapporten worden ingezien.  
5. Voor het onderzoek van de raad geldt als uitgangspunt dat 
in de eerste plaats wordt nagestreefd om in de daarvoor in 
aanmerking komende gevallen gerechtelijk ingrijpen te 
voorkomen en, zonodig, vrijwillige hulpverlening op gang te 
brengen.  
In een aantal gevallen zal echter, om het belang van de 
minderjarige veilig te stellen,  
a. hulpverlening slechts via gerechtelijke tussenkomst tot stand 
gebracht kunnen worden (door middel van het bevorderen van 
een maatregel van kinderbescherming)  
b. advies aan de rechter uitgebracht moeten worden waarmee 
niet alle betrokkenen kunnen instemmen."  
 
2.2 Positieve verplichtingen voortvloeiend uit art. 8 EVRM 
m.b.t. het omgangsrecht  
 
2.2.1 Ouders en kinderen hebben recht op omgang met elkaar. 
Dat vloeit voort uit art. 8 EVRM en is verschillende keren 
uitgesproken door het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM), bijvoorbeeld in zijn uitspraak van 8 juli 1987, NJ 
1988,828,  
m.nt. EAA. Dit uitgangspunt is ook neergelegd in art. 1:377a 
BW.  
 
2.2.2 In art. 3 van het Internationaal verdrag inzake de rechten 
van het kind (IVRK) is een algemene richtlijn voor de uitleg en 
uitvoering van het verdrag neergelegd, inhoudende dat bij alle 
maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de 
eerste overweging dienen te vormen. Op art. 3 IVRK kan mijns 
inziens niet een opdracht als door het hof gegeven aan de 
RvdK worden gebaseerd. Art. 16 IVRK correspondeert met art. 
8 EVRM. Hetgeen hierna gezegd wordt over de reikwijdte in 
deze van art. 8 EVRM, gaat ook op voor art. 16 IVRK.  
 
2.2.3 Op verdragsstaten rust een positieve verplichting tot 
effectuering van het recht op omgang, ook als het niet aan de 
staat te wijten is (door het nemen van 
kinderbeschermingsmaatregelen) dat een ouder en zijn kind 
geen omgang met elkaar hebben, maar aan de ouder(s) zelf. 
Die verplichting is echter niet absoluut, zie EHRM 19 
september 2000 (Glaser / United Kingdom)(4):  
 
"65. The Court's case law has consistently held that Article 8 
includes a right for a parent to have measures taken with a 
view to his or her being reunited with the child, and an 
obligation for the national authorities to take such measures. 
This applies not only to cases dealing with the compulsory 
taking of children into public care and the implementation of 
care measures (see, inter alia, the Olsson v. Sweden (No.2) 
judgment of 27 November 1992, Series A no. 250, pp. 35-36, § 
90), but also to cases where contact and residence disputes 
concerning children arise between parents and/or other 
members of the family (e.g. the Hokkanen v. Finland 
judgement of 23 September 1994, Series A no. 299, p. 20, § 
55).  
66. The obligations of the national authorities to take measures 
to facilitate contact by a non-custodial parent with children after 
divorce is not, however, absolute (mutatis mutandis, Hokkanen 
judgement cited above, p. 22, § 58). The establishment of 
contact may not be able to take place immediately and may 
require preparatory or phased measures. The co-operation and 
understanding of all concerned will always be an important 
ingredient. While national authorities must do their utmost to 
facilitate such co-operation, any obligation to apply coercion in 
this area must be limited since the interests as well as the 
rights and freedoms of all concerned must be taken into 
account, and more particularly the best interest of the child and 
his or her rights under Article 8 of the Convention. Where 
contacts with the parent might appear to threaten those 
interests or interfere with those rights, it is for the national 
authorities to strike a fair balance between them (....). The key 
consideration is whether those authorities have taken all 
necessary steps to facilitate contact as can reasonably be 
demanded in the special circumstances of each case."  
 
2.2.4 In zijn uitspraak van 25 januari 2000 (Ignaccolo-Zenide / 
Roemenië), EHRC 2000, nr. 23, m.nt. E. Brems, heeft het hof 
als volgt overwogen:  
 
"112. En outre, aucun contact préparatoire entre les services 
sociaux, la réquerante et les enfants ne fut organisé par les 
autorités, qui ne sollicitèrent pas davantages le concours de 
pédopsychiatres ou de psychologues (voir, mutatis mutandes, 
l'arrêt Olsson précité, pp. 35-36, paras. 89-91). Ainsi, les 
services sociaux, auxquels l'article 108 du code de la famille 
conférait des pouvoirs suffisants en la matière, ne recontrèrent  
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les enfants qu'à l'occasion de la procédure en transfert de 
l'autorité parentale (paragraphe 44 ci-dessus) et se bornèrent à 
effectuer des enquêtes purement descriptives.  
(...) Quant à la rencontre [entre la réquerante et ses enfants] 
du 29 janvier 1997, (...), elle ne fut pas organisée, selon la 
Cour, dans les conditions propres à favoriser un 
développement positif des relations entre la réquerante et ses 
enfants. Elle se déroula dans l'établissement scolaire des 
enfants, où leur père était enseignant, et en présence d'une 
délégation nombreuse composée d'enseignants, de 
fonctionnaires, de diplomates, de policiers, de la réquerante et 
de son avocat (...). Aucun travailleur social ni aucun 
psychologue n'avaient été associés à la préparation de cette 
rencontre. L'entrevue ne dura que quelques minutes, prenant 
fin lorsque les enfants, de toute évidence nullement préparées, 
firent mine de s'enfuir (...)."  
 
Deze zaak betrof een geval van onttrekking door de vader van 
de kinderen aan het bezoekrecht van de moeder. De vader 
nam de kinderen mee naar zijn geboorteland Roemenië. De 
moeder heeft met een beroep op het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag getracht de kinderen te zien te 
krijgen. Toen ze na lange tijd de kinderen ontmoette, verliep de 
ontmoeting rampzalig. De moeder heeft een klacht tegen 
Roemenië ingediend bij het EHRM. Het EHRM overwoog dat 
de positieve verplichtingen die voor de verdragsstaten 
voortvloeien uit art. 8 EVRM geïnterpreteerd moeten worden in 
het licht van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, waarbij 
Roemenië en Frankrijk (waar de moeder vandaan kwam) 
beiden partij zijn. Het hof oordeelde dat Roemenië niet 
voortvarend genoeg aan de op haar uit hoofde van het Haags 
Kinderontvoeringsverdrag rustende verplichtingen gevolg heeft 
gegeven, dat dwangmaatregelen tegen de vader hadden 
moeten worden ingezet en dat (zie citaat) de staat actief had 
moeten optreden bij de voorbereiding en de totstandkoming 
van contact tussen de moeder en de kinderen.  
 
2.2.5 Ik wijs erop dat deze uitspraak niet zonder meer van 
toepassing geacht kan worden te zijn op het onderhavige 
geval. Het EHRM heeft immers uitdrukkelijk overwogen (§ 95) 
dat de verplichtingen van de staat mede hun oorsprong vinden 
in het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Bovendien heeft het 
EHRM tot uitgangspunt genomen (zie citaat) dat de "services 
sociaux" terzake voldoende bevoegdheden hadden.  
 
2.2.6 De toets van het EHRM is derhalve of de Staat (via de 
RvdK) al het mogelijke heeft gedaan dat in de omstandigheden 
van het geval redelijkerwijs van hem kon worden verwacht om 
contact tussen de vader en de kinderen te laten plaatsvinden. 
Van de bestaande mogelijkheden ter effectuering van een 
omgangsregeling staat er één ten dienste van de RvdK: het 
verzoeken van een ondertoezichtstelling(5) en in het uiterste 
geval het uitlokken van een voogdijwijziging. De RvdK heeft de 
mogelijkheid van ondertoezichtstelling benut, maar zonder 
succes.  
 
2.3 Initiatieven van de regering  
 
2.3.1 De regering beraadt zich in het kader van het 
wetsontwerp Herziening scheidingsprocedure op maatregelen 
ter effectuering van omgang(sregelingen). Er is een aantal 
experimenten met omgangsbegeleidingsprojecten gestart. 
Hierover merkt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede 
Kamer het volgende op (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-
2000, 25 451, nr. 5, p. 2):  
 

"Voorts is besloten tot een inventariserend onderzoek met 
betrekking tot omgangsbegeleiding. Omgangsbegeleiding biedt 
ouders hulp bij de feitelijke uitvoering van een reeds door de 
rechter vastgestelde (proef)omgangsregeling. In de 
achterliggende jaren zijn op diverse plaatsen in het land 
uiteenlopende (hulpverlenings)initiatieven gestart. Volstaan is 
met het inventariseren van ervaringen, opdat aan de hand 
daarvan kan worden bezien welke weg kan worden opgegaan. 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie heeft de Vrije Universiteit te 
Amsterdam opdracht gegeven dit onderzoek te verrichten. In 
december 1998 is rapport uitgebracht (...). Uit het rapport kan 
worden afgeleid dat er geen systematische evaluatie heeft 
plaatsgevonden inzake de opzet en de resultaten van diverse 
projecten, één uitzondering daargelaten, te weten het BOR-
project van de Raad voor de Kinderbescherming te 
Maastricht.(6) In het rapport wordt aangegeven dat een 
initiatief op het terrein van omgangsbegeleiding eerder 
neergelegd moet worden bij het particulier initiatief dan bij de 
Raad voor de Kinderbescherming."  
 
2.3.2 Uit dezelfde brief van de staatssecretaris blijkt dat de 
regering zich nog steeds op het standpunt stelt dat 
bemiddeling bij omgangsregelingen niet behoort tot de taken 
van de RvdK, zie, p. 4:  
 
"In Engeland ligt het initiatief voor de oprichting van dergelijke 
omgangshuizen in de private sector. In Frankrijk worden de 
omgangshuizen van overheidswege bekostigd.  
Het begrip «omgangshuis» kan derhalve zowel smal 
(ondersteuning door vrijwilligers bij het effectueren van 
omgang) worden gedefinieerd als breed (het in gesprekken 
tussen hulpverleners en ouders al of niet na verwijzing door de 
rechter komen tot een omgangsregeling in combinatie met de 
effectuering ervan).  
 
Ik acht het te vroeg reeds thans een standpunt in te nemen 
over de wenselijkheid van omgangshuizen of daar 
experimenten mee te starten. Ik wil eerst de uitkomsten van de 
bovengeschetste trajecten afwachten en dit aspect betrekken 
bij de besluitvorming in 2001.  
Daarbij komt dat de activiteiten die zowel in de smalle als 
brede definitie worden verricht, kunnen worden gekenschetst 
als ondersteunende en/of hulpverlenende activiteiten. Op 
voorhand ben ik van oordeel dat dergelijke activiteiten niet tot 
de directe taak van mijn departement (of de Raad voor de 
Kinderbescherming) behoren. Veeleer dient hierbij gedacht te 
worden aan hulpverleningsinstellingen als het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Het is ook denkbaar dat hierin een taak 
voor de bureaus jeugdzorg zou kunnen zijn weggelegd. Een en 
ander hangt af van de insteek: de scheidingsproblematiek in al 
haar facetten of het kind in relatie tot vragen als verblijf en 
omgang na (echt)scheiding."  
 
Zie voorts stuk nr. 7, p. 8, waar uit de mond van de 
staatssecretaris in het kader van de bespreking van de 
verschillende experimenten scheidings- en 
omgangsbemiddeling die zijn uitgevoerd, nog het volgende is 
opgetekend:  
 
"Overigens vroeg hij [de staatssecretaris, M.] zich af of de 
structurele rol die de Raad voor de Kinderbescherming tot nu 
toe vervult bij projecten omtrent omgangsbemiddeling en 
omgangsregeling wel past binnen het takenpakket van die 
instelling. De Raad moet in het belang van het kind toezicht 
houden op het belang van dat kind. Bij de toezichtsregelingen 
gaat het vooral om de manier waarop de ouders daarmee  
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omgaan. In dat kader ligt er dan ook meer een taak voor het 
algemeen maatschappelijk werk. Het is in principe mogelijk dat 
een van twee partijen verzoekt om in de beschikking inzake de 
omgangsregeling op te nemen dat bij niet nakoming een 
sanctie wordt gesteld, doch de rechter heeft de mogelijkheid 
opnieuw in het belang van het kind te weigeren aan dat 
verzoek te voldoen."  
 
3 Beoordeling van het cassatiemiddel  
 
3.1 Onderdeel 1  
 
3.1.1 Onderdeel 1 richt zich tegen het oordeel van het Hof dat 
aan de RvdK een opdracht tot actieve begeleiding van een 
door de rechter vastgestelde omgangsregeling kan worden 
gegeven. Volgens het middelonderdeel bieden noch art. 8 
EVRM noch de art. 6 of 13 IVRK, in samenhang bezien met 
art. 1:238 BW en art. 810 Rv grondslag voor een dergelijke 
opdracht.  
 
3.1.2 Zoals in punt 2.1 is aangegeven, is er geen wettelijke 
grondslag voor een begeleidende taak van de RvdK bij 
omgangsregelingen. Zo art. 8 EVRM al dwingt tot een 
verdergaande bemoeienis van de overheid bij de effectuering 
van omgangsregelingen, hetgeen ik betwijfel, dan nog leent 
art. 1:238 BW zich er mijns inziens niet voor om de RvdK taken 
toe te delen die naar de kennelijke bedoeling van de wetgever 
daar niet thuis horen. Maar bovendien is de regering zich, 
zoals in punt 2.3 uiteengezet is, aan het beraden over 
bevordering van tenuitvoerlegging van omgangsregelingen in 
die gevallen waarin de ouders daartoe niet zonder hulp van 
derden in staat zijn. Onder die omstandigheden moet de 
rechter terughoudendheid betrachten.  
 
3.1.3 Onderdeel 1 van het cassatiemiddel is naar mijn mening 
derhalve terecht voorgesteld.  
 
3.2 Onderdeel 2  
 
Dit onderdeel richt zich tegen het oordeel van het hof, dat de 
RvdK de aan hem door het hof gegeven opdracht kan 
delegeren aan andere "daartoe geëigende maatschappelijke 
instellingen". In verband met de gegrondbevinding van 
onderdeel 1 behoeft onderdeel 2 van het middel geen verdere 
bespreking.  
 
3.3 Onderdeel 3  
 
3.3.1 Dit onderdeel behelst een motiveringsklacht tegen de rov. 
15 tot en met 17 van de beschikking van het hof. Volgens het 
onderdeel is de uitleg die het hof daarin aan de beschikking 
van de rechtbank geeft onjuist, althans onbegrijpelijk. In 
verband met de gegrond bevinding van onderdeel 1 behoeft 
naar het mij voorkomt ook onderdeel 3 geen verdere 
bespreking. Niettemin merk ik daarover (welicht dus ten 
overvloede) nog het volgende op.  
 
3.3.2 De rechtbank had onder meer overwogen:  
 
"De rechtbank zal de raad in dit verband ook opdragen de 
omgang te begeleiden. Nu er sinds eind 1997 geen omgang is 
geweest tussen de vader en de meisjes moet het niet in hun 
belang worden geacht met onmiddellijke ingang een 
'standaard'-omgangsregeling, zoals is verzocht, vast te stellen. 
De omgang zal om deze reden aanvankelijk onder begeleiding 
van een medewerker van de raad of een door de raad te 
bepalen andere persoon vorm moeten krijgen en langs de weg 

van geleidelijkheid moeten worden uitgebouwd. De rechtbank 
zal een regeling vaststellen, maar laat het ter beoordeling van 
de raad tot eventuele bijstelling te komen, indien dit in de 
praktijk noodzakelijk mocht blijken.  
 
3.3.3 Het hof kwalificeert de door de rechtbank getroffen 
regeling (zie rov. 16) als een proefomgangsregeling (zie rov. 
17), waarmee de RvdK zich - zoals de Raad zelf aangeeft (zie 
rov. 15) - zich wel bezighoudt.  
 
3.3.4 Hoewel rechtbank in het dictum van haar beschikking de 
vastgestelde omgangsregeling als "voorlopig" aanduidt, lijkt dit 
niet zozeer betrekking hebben op de door de rechtbank zonder 
voorbehoud vastgestelde omgangsregeling als zodanig, als 
wel op de aanpassingsmogelijkheden door de RvdK. Een 
opdracht aan de RvdK tot het uitbrengen van advies als 
bedoeld in art. 810 Rv omtrent een nader vast te stellen 
omgangsregeling is in de beschikking van de rechtbank niet te 
vinden. De aanduiding "proefomgangsregeling" lijkt hier dan 
ook niet op zijn plaats. Onderdeel 3 van het cassatiemiddel 
acht ik dan ook - mocht dit onderdeel nog aan de orde komen - 
terecht voorgesteld.  
 
4 Conclusie  
 
De onderdelen 1 en 3 van het cassatiemiddel gegrond 
bevindend, concludeer ik tot vernietiging van de beschikking 
van het hof van 28 juni 2000, nr. 0000036, en tot verwijzing 
van de zaak naar een ander hof ter verdere behandeling en 
beslissing.  
 
De Procureur-Generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden  
 
A-G i.b.d.  
 
1 Zie over de beschikking van het hof S.F.M. Wortmann, 
Kroniek van het personen- en familierecht, NJB 2000, p. 1591 
en M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, "Een nieuwe taak voor de Raad 
voor de Kinderbescherming?", Echtscheidingsbulletin 2001, nr. 
2, p. 18/19.  
2 Zie bijv. U. Heeffer, De effectuering van een 
omgangsregeling, FJR 2001, p. 77 rk.  
3 Wel te onderscheiden van het effectueren van het 
omgangsrecht, waarmee wordt bedoeld het vaststellen van 
een omgangsregeling, zie bijv. aanbeveling 12 van het Rapport 
Rechtzetten (vermeld in punt 2.1.6 hierna).  
4 27 juni 2000, (N / Finland) § 128  
5 Omdat (in mijn visie) dan moet worden voldaan aan de 
voorwaarden voor de ondertoezichtstelling (zie mijn conclusie 
d.d. 26 januari 2001 in de zaak nr. R00/092, zie ook het citaat 
in punt 2.1.5 hiervóór), is deze mogelijkheid maar beperkt.  
6 U. Heefer stelt in de voorlaatste alinea van haar artikel "De 
effectuering van een omgangsregeling", FJR 2001, p. 74-80, 
dat de RvdK belast zou moeten worden met de leiding van op 
te zetten omgangshuizen, aangezien hij al verantwoordelijk is 
"voor de omgangsbegeleiding zoals we die nu kennen". Dit 
laatste lijkt mij in zijn algemeenheid onjuist, maar wellicht doelt 
zij hierbij op de in de tekst vermelde BOR-projecten. 
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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 



  



  


