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Van de Bestuurstafel  
 
Inmiddels is de zomervakantie weer begonnen. De afgelopen 
maanden heeft het wetsvoorstel 30145  een stroomversnelling 
ondergaan. De ministers Hirsch-Ballin en Rouvoet hebben in 
juni (na 8 maanden !) hun commentaar gegeven op de vragen 
van  Eerste Kamer leden. En dat commentaar stemt niet echt 
vrolijk als u tussen de regels doorleest. Prachtige volzinnen 
waarin mogelijke situaties nog maar eens een keer “in een 
ander jasje” worden uitgelegd. Heel veel zult u al bekend 
voorkomen. 
Wel nieuw en/of opvallend is het volgende: 
1) Eenhoofdig gezag toewijzing aan niet verzorgende ouder bij 
wie kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft.  
2) Sneller OTS bij niet meewerkende ouder 
3) Als beide ouders het gezag hebben dat kan een 
omgangsregeling alleen tijdelijk wordt opgeschort. 
4) Ontzegging voor onbepaalde tijd is slechts mogelijk voor 
een ouder zonder gezag.  
5) Een ieder die familie- en gezinsleven met een kind heeft  
recht op omgang. Dit betekent dus ook anderen dan de 
biologische ouder. 
6) Gelijkwaardig ouderschap geldt bij situatie waarin ouders 
beiden het gezag hebben en als er geen conflictsituatie is 
7) Ouderschapsplan opstellen is vereist maar niet verplicht in 
het begin van procedure maar moet wel gestimuleerd worden. 
Hierdoor kan een ouder nog steeds eenzijdig echtscheiding 
aanvragen en is toegang tot rechter gewaarborgd 
Rechter kan hierna naar mediator verwijzen voor 
ouderschapsplan of anders regeling vaststellen. Ook hier geen 
verplichting om deel te nemen. 
8) Mediation kan gesubsidieerd worden als inkomen te kort 
schiet. Dit geldt niet voor forensische mediation 
9) Forensische mediation:  Deskundige doet  mediation en 
deskundigenonderzoek om zo rechter info te verschaffen om 
beslissing te nemen. 
10) Een rechtbank is verplicht een verzoek binnen 6 wk. in 
behandeling te nemen. (afronden, dus niet afronden) 
11) Het woord “omgang” is nu alleen gereserveerd voor ouder 
zonder gezag. 
12) Alimentatie voor kinderen en stiefkinderen heeft voorrang 
boven alle andere onderhoudsgerechtigden. 
 
Als afsluiting laat de minister ook weten dat ten allen een 
rechter kijkt naar “het belang van het kind” bij het bepalen van 
een omgangsregeling. Een ieder die de praktijk kent weet waar 
dit zinnetje toe kan leiden, ondanks alle mooie wetteksten ten 
spijt.  
 
Begin juli heeft de Eerste Kamer wederom reactie gegeven 
naar de ministers. Antwoord volgt na het reces vanaf 
september.  
 
Wat ook voor het najaar gepland staat is de landelijke dag. Na 
de zomervakantie willen we de voorbereidingen weer gaan 
starten. Zoals u weet hebben we de laatste jaren steeds een 
aantal sprekers uitgenodigd. Dit jaar zouden we graag van u 
willen horen wat of wie u zoal zou willen zien op deze dag. U 
kunt het ons laten weten per email/fax/telefoon de komende 
weken. 
 
 
Perry Stuart 
 
 
 
 

                      
 

Landelijke dag                 
23 November 2008 
 
Op 23 November willen we weer een landelijke dag 
organiseren in Bodegraven. Alleen dit jaar willen we u laten 
bepalen hoe deze dag eruit zou moeten zien. 
Wilt u  luisteren naar een aantal sprekers? Wilt u juist actief 
deelnemen aan een discussie met lotgenoten? Of iets anders? 
 
U kunt uw mening tot 1 september doorgeven per: 
 
 fax       0172611384 
 
 brief     postbus 1086, 2410 CB Bodegraven 
 
 email   mail@dwazevaders.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                      Hoe gaan we de Landelijke dag  
                                      Invullen? 
                                 
                                    
                                       Punt 1. 
                                           
                                               2. 
 
                                               3.                                      
?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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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. 65: Leo Bevaart 
 

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

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

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ook notaris mag een 
verzoek tot 
echtscheiding indienen 
Persbericht Ministerraad  30-05-2008 

De notaris krijgt straks de mogelijkheid om namens beide 
echtgenoten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te 
dienen. De regeling is een vereenvoudiging van de huidige 
echtscheidingsprocedure en is bedoeld voor echtparen zonder 
minderjarige kinderen die alleen de vermogensrechtelijke 
zaken van hun huwelijk moeten regelen, zoals de verkoop van 
hun huis of de toedeling daarvan aan een van hen. Op dit 
moment mogen alleen procureurs een verzoek tot 
echtscheiding indienen.  

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van 
Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 

Als een echtpaar het eens is over de afwikkeling van de 
echtscheiding en geen ouderschapsplan hoeft op te stellen, ligt 
het voor de hand de notaris bevoegd te maken. In veel 
gevallen is de notaris al betrokken omdat bijvoorbeeld een akte 
van levering van de echtelijke woning moet worden opgesteld 
of van aandelen in een onderneming.  

Juist in zo'n situatie is het gemakkelijker en bespaart het 
kosten als de notaris ook het verzoek tot echtscheiding indient. 
Daar komt bij dat in de loop der jaren een kring van goed 
opgeleide en ervaren notaris-scheidingsbemiddelaars is 
ontstaan. Bovendien geven notarissen adviezen over 
onderwerpen die bij echtscheiding van belang zijn, zoals 
alimentatie en pensioenverevening. 

De nieuwe regeling doet niet af aan de belangrijke rol die 
advocaten vervullen. Zij blijven bevoegd om een verzoek tot 
echtscheiding in te dienen in alle gevallen. De notaris kan dat 
alleen als het om een verzoek gaat waarover het echtpaar het 
eens is en geen verplichting bestaat een ouderschapsplan op 
te stellen. Het belang van het wetsvoorstel wordt ook duidelijk 
vanwege de ontwikkeling in de aantallen echtscheidingen. Van 
alle echtscheidingen is meer dan de helft op basis van 
gemeenschappelijk verzoek.  

Verder krijgen notarissen de mogelijkheid om namens de 
echtgenoten of geregistreerde partners op zitting te verschijnen 
voor het geval de rechter mondelinge behandeling noodzakelijk 
vindt. Ook mag de notaris degenen die zijn opgeroepen om in 
persoon op zitting te verschijnen als raadsman bijstaan. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel 
voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De 
tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van 
State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

 

 

Kwetsbaar kind bij 
scheiding in de knel  
 
UTRECHT -  Vooral kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen 
komen bij scheiding van de ouders in de knel. Daarom is het 
niet goed dat ouders na de scheiding in principe het 
gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen behouden.  
 
Dat stelt Christina Jeppesen de Boer, die op 23 mei aan de 
Universiteit Utrecht op dit onderwerp promoveerde. Ze vindt 
dat de huidige omgangsregeling het kind geen optimale 
mogelijkheid biedt om in een veilige omgeving op te groeien.  
 
Sinds 1998 wordt in Nederland het gezamenlijk ouderlijk gezag 
na een scheiding vrijwel altijd voorgezet, ongeacht de vraag of 
ouders het hierover eens zijn. Dit geldt voor zowel getrouwde 
als voor samenwonende stellen.  
 
Daarmee behouden beide ouders de mogelijkheid beslissingen 
te nemen over zaken zoals de verblijfplaats van het kind, 
schoolkeuze of het al dan niet ondergaan van medische 
behandelingen. De mooie bedoelingen ten spijt hebben deze 
ontwikkelingen ook een negatieve keerzijde, stelt Jeppesen de 
Boer, die haar verhaal baseert op studie van Nederlandse en 
Deense wetgeving.  
 
Als ouders niet in staat zijn gezamenlijk gezag uit te oefenen, 
kunnen kinderen in gevaar komen. Jeppesen de Boer noemt 
als voorbeeld verslaafde kinderen, die juist veel behoefte 
hebben aan bescherming. Zij is er dan ook voor om het 
gezamenlijk gezag na scheiding te baseren op een 
overeenstemming tussen de ouders.  
 
Daarmee voorkom je een hoop ellende, zoals jarenlange 
conflicten en procedures over de concrete gezagsuitoefening, 
over de hoofden kinderen heen. Jeppesen de Boer is 
voorstander van een terugkeer naar de regeling van vóór 1998, 
waarbij de ouders het gezamenlijke gezag bij scheiding 
expliciet moesten aanvragen.  
 
          Commentaar Stichting Dwaze Vaders: 
 

                    
 
U begrijpt dat wij het niet eens zijn om terug te keren 
naar de situatie van vóór 1998 maar willen u deze 
actualiteit niet onthouden. 
Het volledig proefschrift is te lezen op onze website. 
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Recht toe Recht aan 
 
Kinderalimentatie - II 
 
In de vorige column heb ik in grote lijnen uiteengezet hoe de 
alimentatie wordt berekend. In deze column zal ik wat dieper 
ingaan op de (noodzaak van) bewijsstukken en zal ik wat meer 
specifieke tips geven. Daarbij volg ik de stappen uit de vorige 
column. 
 
Bedenkt u vooraf wel dat de kinderalimentatie bedoeld is als 
een bijdrage in de kosten van uw eigen kind. Indien u geen of 
een beperkte bijdrage levert, zal de andere partij (grotendeels) 
voor de kosten moeten opdraaien en kan dat ten koste gaan 
van uw kind. Hoe de kinderalimentatie wordt besteed, is voor 
een rechter niet relevant (hoe vervelend het ook is om te 
constateren dat het geld misschien wel voor andere doeleinden 
wordt gebruikt).  
 
De rechtbank vindt dat er in beginsel een bijdrage zal moeten 
worden geleverd. Juridisch verweer voeren moet u zeker doen, 
doch bedenk wel dat het opvoeren van allerlei posten die in de 
regel niet worden toegewezen uiteindelijk in uw nadeel kunnen 
werken (uw proceshouding kan een negatieve beeldvorming bij 
de rechtbank opleveren). Overleg met uw advocaat op welke 
posten u het beste wel en niet een beroep kan doen. 
 
Behoefte minderjarige 
Eerst moet de behoefte van een kind worden vastgesteld. Uit 
het verzoekschrift moet blijken hoe groot de behoefte is, en 
hoe aan die behoefte wordt gekomen.  
 
Het is altijd verstandig om samen met uw advocaat te 
berekenen wat volgens u de behoefte is. Is de gestelde 
behoefte hoger, dan is het natuurlijk niet verstandig om 
daartegen verweer te voeren. Uiteraard wel als de behoefte 
lager is volgens u. 
 
De hoogte van het netto gezinsinkomen (maatgevend voor het 
vaststellen van de behoefte) is het meest eenvoudig vast te 
stellen aan de hand van loon- of uitkeringsspecificaties van het 
moment waarop u feitelijk uit elkaar bent gegaan.  
 
Let op: veel advocaten gaan ten onrechte uit van de huidige 
financiële situatie en dus de actuele gegevens. Uitgangspunt is 
echter dat het moment waarop u feitelijk uit elkaar bent gegaan 
maatgevend is (enkele uitzonderingen daargelaten). 
 
Uw eigen gegevens moet u zelf kunnen achterhalen, misschien 
ook nog wel de gegevens van de andere partij. Mocht u niet 
over gegevens van de andere partij beschikken, dan weet u 
misschien nog wel wat zijn of haar netto inkomen was. Zo niet, 
stel dan zelf een redelijk bedrag. De andere partij komt dan 
vanzelf wel met bewijsstukken. 
 
Indien er sprake is van een eigen onderneming zal aan de 
hand van de jaarcijfers moeten worden vastgesteld wat het 
netto inkomen was. 
 
De behoefte kan worden verhoogd door kosten kinderopvang. 
Als de andere partij een beroep op deze kosten doet, zullen de 
kosten moeten worden aangetoond. Indien geen bewijsstukken 
worden ingediend, kunt u die kosten bij gebrek aan 
bewijsstukken bestrijden. Denk daarbij nog aan de fiscale 

voordelen die de verzorgende ouder heeft (toeslag 
kinderopvang). Stel in ieder geval dat de andere partij fiscaal 
voordeel heeft of kan hebben. 
 
Ook wat betreft de noodzaak van kinderopvang kunt u mogelijk 
verweer voeren (misschien kunt u wel voor opvang zorgen, is 
er wel opvang nodig, tot welke leeftijd speelt de opvang enz). 
 
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. Ook de andere partij moet dus 
een draagkrachtberekening met bewijsstukken overleggen.  
 
Posten in een draagkrachtberekening  
Wat betreft het inkomen wordt gekeken naar het werkelijke 
inkomen (meestal aan de hand van een jaaropgave).  
 
Afhankelijk van de omstandigheden kan het ‘te verwerven 
inkomen’ aan de orde komen: kan er niet meer worden 
verdiend? Bijvoorbeeld iemand die parttime werkt, kan die 
persoon niet fulltime gaan werken? Misschien omdat de 
kinderen inmiddels ouder zijn geworden en naar school gaan? 
Hoe zit het met solliciteren naar een andere (beter betaalde) 
baan? Is er misschien bewust gekozen om minder te gaan 
werken? Hoe zit het bij een inkomensvermindering bij ontslag, 
verwijtbaar of niet verwijtbaar? Vele mogelijkheden dus, 
uiteraard afhankelijk van het geval. 
 
Wat betreft de lasten is het voor beide partijen van groot 
belang dat deze lasten worden aangetoond. Aan u dus de taak 
om te zorgen dat u de juiste stukken aan uw advocaat levert, 
aan uw advocaat om deze stukken tijdig en overzichtelijk in te 
dienen. Als de andere partij zich op lasten beroept zonder dat 
er bewijsstukken zijn ingediend, dan kunt u deze bij gebrek aan 
bewijsstukken bestrijden. 
 
Sowieso is het belangrijk om duidelijk stelling te nemen ten 
aanzien van de opgevoerde posten. Als u deze posten niet 
duidelijk bestrijdt, worden ze in beginsel als niet weersproken 
geaccepteerd door de rechtbank. Dat geldt dus ook voor uw 
eigen lasten: als u deze niet duidelijk opvoert, loopt u het risico 
dat de rechtbank ze niet meeneemt. 
 
In de vorige column is aangegeven welke posten in beginsel 
door de rechtbank worden geaccepteerd. 
 
De rechtbank zal altijd twee afwegingen moeten maken. De 
eerste is of de post ook daadwerkelijk kan worden aangetoond, 
de tweede is of de post ook redelijk is en ten laste mag gaan 
van de alimentatie. Meestal zoekt de rechtbank aansluiting bij 
richtlijnen uit de ‘Werkgroep Alimentatienormen’. 
 
Wat betreft de eerste afweging (het is al eerder aangegeven): 
zorg dat u overzichtelijk en met bewijsstukken kunt aantonen 
welke maandelijkse lasten er zijn. Verplaatst u zich eens in de 
rol van de rechter: dan wilt u ook precies weten waar het om 
gaat, zeker als de andere partij de lasten bestrijdt. Overleg 
eventueel met uw advocaat hoe u uw lasten het beste kunt 
aantonen.  
 
Wat betreft de tweede afweging bent u eigenlijk aangewezen 
op uw advocaat (al heeft u in de vorige column al een aardig 
beeld kunnen krijgen). Mocht u twijfelen over bepaalde lasten, 
bespreek deze dan met uw advocaat. Mocht u een bepaalde 
last hebben die afwijkt van de gebruikelijke lasten, dan kunt u  
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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 
                                     www.wgw-advocaten.nl 
-  omgangsrecht   info@wgw-advocaten.nl 
 
-  recht op informatie 

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

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen  vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 
 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 
Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of een 

second opinion. 

die zeker aan de rechtbank voorleggen mits deze redelijk en 
goed onderbouwd is.  
 
Bijdrage naar rato van draagkrachtruimte  
Er zijn genoeg advocaten die alleen kijken naar de 
draagkrachtruimte van de alimentatieplichtige ouder. Dat is een 
verkeerde benadering. Beide ouders moeten laten zien hoe het 
met hun afzonderlijke draagkrachtruimte is gesteld. 
 
Mocht de andere partij niet bereid zijn om een 
draagkrachtberekening met financiële stukken in het geding te 
brengen, dan kunt u bij gebrek aan bewijsstukken stellen dat 
de andere partij een bijdrage kan leveren van bijvoorbeeld 50% 
(of een ander percentage dat in uw voordeel is). U zult zien dat 
er dan alsnog allerlei gegevens op tafel komen. Zo niet, dan 
zou de rechter wel eens van uw stelling kunnen uitgaan. 
 
Draagkrachtruimte  
De draagkrachtruimte volgt uit de berekening, en is afhankelijk 
van de lasten die de rechtbank accepteert. Daar valt in dit 
kader verder niets over te zeggen. 
 
Conclusie 
De conclusie is eigenlijk dezelfde als in de vorige column: 
doorloop zorgvuldig alle stappen, geef duidelijk uw stellingen 
aan en onderbouw deze stellingen zo deugdelijk mogelijk met 
bewijsstukken. Mocht de andere partij onvoldoende inzage 
geven, stel in dat geval dat van bepaalde bedragen moet 
worden uitgegaan (die uiteraard in uw voordeel zijn, dan komt 
de andere partij vanzelf wel). 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

7  

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 het artikel van de uitspraak staat.  
 

Rechtbank Haarlem  
 
SDV – 65u – 1 
 
Datum uitspraak:  29-06-2001 
Datum publicatie:  01-08-2001 
Rechtsgebied:       Personen-en familierecht 
Soort Procedure:   Eerste Aanleg - Enkelvoudig 

Inhoudsindicatie: 
 
Gezag, hoofdverblijfplaats, omgangsregeling via webcam-
contact. De enkele omstandigheid dat de ouders ver van 
elkaar vandaan wonen en zij niet goed met elkaar kunnen 
communiceren ten gevolge van de nog steeds tussen hen 
bestaande spanningen, is – in lijn met vaste rechtspraak op 
dit punt – onvoldoende zwaarwegend om te concluderen dat 
het belang van [naam kind] gediend is met eenhoofdig 
gezag, zodat het gezamenlijk gezag over [naam kind] 
gehandhaafd zal blijven. Dat de moeder echter met [naam 
kind] in [land] wenst te wonen is een risico dat inherent is 
aan het sluiten van een internationaal huwelijk, waarbij altijd 
de kans bestaat dat na een echtscheiding een van beide 
partners terug wenst te keren naar zijn of haar geboorteland. 
Ook het door de vader gehanteerde argument dat [naam 
kind] hier meer ontwikkelingsmogelijkheden heeft dan in 
[land], zal terzijde worden gelaten omdat dit niet, althans 
nauwelijks onderbouwd is en er ook overigens geen 
voldoende zwaarwegende redenen zijn aangevoerd om de 
voorkeur te geven aan het wonen in Nederland boven dat in 
[land]. Een en ander betekent dat [naam kind] zijn gewone 
verblijfplaats bij zijn moeder zal hebben. Omdat de moeder 
met [naam kind] wenst terug te keren naar [land], dient 
optimaal gebruik te worden gemaakt van de huidige 
mogelijkheden die telefoon, email en/of de webcam bieden. 
De rechtbank zal daarom in zoverre een (minimale) regeling 

vastlegging waarbij het voor [naam kind] belangrijk is dat 
beide ouders zich stipt aan de vastgelegde tijden houden, 
opdat hij weet waarop hij kan rekenen en de gelegenheid 
krijgt in alle rust contact te hebben met zijn vader. 
 
Uitspraak: 
 
beschikking van de meervoudige kamer voor familiezaken d.d. 
18 december 2007  
  
 in de zaak van:  
  
 [naam man],  
 wonende te [plaats],  
 hierna mede te noemen: de vader,  
 procureur mr. T.M. Coppes,  
  
 --tegen--  
  
 [naam vrouw]  
 wonende te [land],  
 hierna mede te noemen: de moeder,  
 procureur mr. L.J. Woltring.  
   
 
 1  Verloop van de procedure  
  
 1.1  Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank 
naar de volgende stukken:  
  
 -  de beschikking van deze rechtbank van 27 september 2005 
en de daarin vermelde stukken;  
 -  de beschikking van het gerechtshof te Amsterdam van 23 
maart 2006;  
 -  de dagbepalingsbeschikkingen van 19 mei 2006, 22 
november 2006, 30 mei 2007, 26 juni 2007 en 28 augustus 
2007 en de daarin vermelde stukken;  
 -  de brief met bijlagen van de procureur van de man van 23 
oktober 2007;  
 -  de brief met bijlagen van de procureur van de vrouw van 6 
november 2007.  
  
 1.2  De voortgezette mondelinge behandeling van de zaak 
door de meervoudige kamer heeft plaatsgevonden op 8 
november 2007 in aanwezigheid van partijen; de man 
bijgestaan door mr. Coppes en de vrouw door mr. Woltring.  
   
 
 2  De vaststaande feiten  
  
 In deze zaak kan van het volgende worden uitgegaan.  
  
 2.1  Partijen zijn op [datum] 2000 in [land] gehuwd. Dit 
huwelijk is op [datum] 2004 ontbonden door inschrijving van de 
echtscheidingsbeschikking van deze rechtbank van [datum] 
2004 in de registers van de burgerlijke stand.  
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Uit dit huwelijk is geboren de minderjarige [naam man]  
 - [naam kind], op [datum] 2002 te [plaats].  
 Partijen hebben gezamenlijk het gezag over [naam kind].  
  
 2.2.   Tot aan het vertrek van de moeder met [naam kind] naar 
[land] op [datum] 2003, woonde het gezin in Nederland. De 
moeder en [naam kind] zijn tegen de zin van de vader niet 
teruggekeerd naar Nederland.  
 De vader heeft op [datum] 2004 in [land] een procedure 
wegens kinderontvoering aanhangig gemaakt.  
  
 2.3  Bij uitspraak van het Supreme Court of Appeal [land] van 
[datum] 2007 is beslist dat het minderjarige kind [naam kind] 
onverwijld naar Nederland dient terug te keren. Voor het geval 
de moeder [naam kind] wil vergezellen, heeft het Supreme 
Court of Appeal aan zijn beslissing een aantal aan de vader te 
stellen voorwaarden verbonden. Voormelde voorwaarden zijn 
bij beschikking van [datum] 2007 door deze rechtbank 
overgenomen.  
  
 2.4  De vader heeft op [datum] 2007 bij deze rechtbank een 
verzoek voorlopige voorzieningen ingediend, waartegen de 
moeder een verweerschrift heeft ingediend. De behandeling 
van dat verzoek heeft (ook) op [datum] plaatsgevonden. Bij 
uitspraak van [datum] 2007 van deze rechtbank heeft de 
rechtbank, nadat daarover ter zitting overeenstemming was 
bereikt tussen partijen, een omgangsregeling tussen de man 
en [naam kind] vastgesteld voor de dinsdag-, donderdag en 
vrijdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur.  
   
 
 3  Het verzoek en de grondslag daarvan  
  
 De man heeft verzocht de hoofdverblijfplaats van [naam kind] 
bij hem te bepalen en het gezamenlijk gezag in stand te laten. 
Indien de hoofdverblijfplaats van [naam kind] bij de vrouw zou 
worden bepaald, verzoekt de man een ruime omgangsregeling 
vast te stellen, waarbij [naam kind] in de vakantie naar 
Nederland kan komen.  
  
 Hij legt aan dit verzoek ten grondslag dat het in het belang van 
[naam kind] is dat hij regelmatig contact heeft met beide 
ouders en dat het in zijn belang is in Nederland op te groeien 
waar hij meer ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Dit alles is 
alleen mogelijk als de hoofdverblijfplaats van [naam kind] bij 
zijn vader is, omdat in het andere geval de moeder met [naam 
kind] naar [land] zal vertrekken. Voor de moeder is het 
bovendien mogelijk hier werk te vinden, terwijl het voor hemzelf 
niet mogelijk is op permanente basis te werken in [land].  
  
 
 4  Het verweer  
  
 4.1  De moeder heeft verzocht met het eenhoofdig gezag over 
[naam kind] te worden belast dan wel dat de hoofdverblijfplaats 
van [naam kind] bij haar wordt bepaald. Partijen kunnen 
volgens de vrouw niet overleggen en het is niet praktisch, 
gezien de afstand tussen [land] en Nederland, om het 

gezamenlijk gezag te behouden. De vrouw is van mening dat 
het contact tussen de man en [naam kind] belangrijk is en zal 
dit niet in de weg staan. Zij stelt voor om het contact via de 
webcam op een regelmatige basis te laten plaatsvinden, zoals 
op zondagavond om 18.00 uur. De vrouw is akkoord dat in de 
grote vakantie in [land], van 1 december tot en met 1 februari, 
[naam kind] naar Nederland kan komen.  
 4.2  Daarnaast heeft zij verzocht een bijdrage ten laste van de 
man vast te stellen in de kosten van opvoeding en 
levensonderhoud van [naam kind] van € 300,-- per maand en 
“achterstallige” bijdragen van € 60,-- per maand.  
  
 4.3  Bij wijze van aanvulling op de bij tussenbeschikking van 
[datum] 2007 gegeven “mirror order”, heeft de moeder 
gevraagd haar toestemming te verlenen om met [naam kind], 
de uitspraak van de rechtbank af te wachten in [land].  
   
 
 5  Beoordeling  
  
 gezag  
 5.1  Artikel 1:251 lid 2 BW bevat de door de wetgever 
geformuleerde hoofdregel dat beide ouders na echtscheiding 
het gezamenlijk gezag over het kind blijven uitoefenen tenzij 
het belang van het kind meebrengt dat het gezag aan een van 
hen toekomt.  
 De enkele omstandigheid dat de ouders ver van elkaar 
vandaan wonen en zij niet goed met elkaar kunnen 
communiceren ten gevolge van de nog steeds tussen hen 
bestaande spanningen, is – in lijn met vaste rechtspraak op dit 
punt – onvoldoende zwaarwegend om te concluderen dat het 
belang van [naam kind] gediend is met eenhoofdig gezag, 
zodat het gezamenlijk gezag over [naam kind] gehandhaafd zal 
blijven.  
  
 hoofdverblijfplaats  
 5.2  De rechtbank stelt bij haar beoordeling van dit onderdeel 
van het verzoek voorop dat zij noch aan de opvoedkundige 
capaciteiten van de vader, noch aan die van de moeder twijfelt. 
Bij de hierna te formuleren beslissing gaat het daar dan ook 
niet om, maar gaat het er vooral om hoe bij de vaststelling van 
de hoofdverblijfplaats van [naam kind], zijn belang het beste 
gediend kan worden – alle omstandigheden daarbij in 
aanmerking nemend.  
  
 5.3  Gelet op de omstandigheid dat het steeds de moeder is 
geweest die voor [naam kind] heeft gezorgd en dit ook de 
aanvankelijke rolverdeling tussen partijen was toen zij nog 
getrouwd waren, is er ook nu geen dwingende reden om dat te 
veranderen. Immers onweersproken is dat het contact tussen 
moeder en zoon hecht en goed is en aan haar opvoedkundige 
capaciteiten wordt ook door de man (in beginsel) niet 
getwijfeld. De rechtbank begrijpt het verzoek van de vader om 
de hoofdverblijfplaats bij hem vast te stellen dan ook in die zin 
dat hij dit louter doet om [naam kind] in Nederland te houden. 
 
Ter zitting heeft hij erkend dat als de moeder vrijwillig erin zou 
toestemmen om permanent naar Nederland terug te keren, hij 
tegen een hoofdverblijfplaats bij de moeder geen bezwaar zou 
hebben, of sterker nog, dat dit het meest voor de hand zou 
liggen. 
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Dat de moeder echter met [naam kind] in [land] wenst te 
wonen is een risico dat inherent is aan het sluiten van een 
internationaal huwelijk, waarbij altijd de kans bestaat dat na 
een echtscheiding een van beide partners terug wenst te keren 
naar zijn of haar geboorteland. Ook het door de vader 
gehanteerde argument dat [naam kind] hier meer 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft dan in [land], zal terzijde 
worden gelaten omdat dit niet, althans nauwelijks onderbouwd 
is en er ook overigens geen voldoende zwaarwegende 
redenen zijn aangevoerd om de voorkeur te geven aan het 
wonen in Nederland boven dat in [land]. Een en ander betekent 
dat [naam kind] zijn gewone verblijfplaats bij zijn moeder zal 
hebben.  
  
 omgang  
 5.4  Ter zitting is aan de orde geweest, dat hoe de beslissing 
van de rechtbank over de hoofdverblijfplaats ook zou uitvallen, 
het van het grootste belang is dat het contact tussen [naam 
kind] en zijn niet-verzorgende ouder zo hecht mogelijk is. 
Daarbij verdient het gelet op zijn jonge leeftijd de voorkeur, dat 
dit contact regelmatig en frequent wordt uitgevoerd.  
  
 5.5  Omdat de moeder met [naam kind] wenst terug te keren 
naar [land], dient optimaal gebruik te worden gemaakt van de 
huidige mogelijkheden die telefoon, email en/of de webcam 
bieden. De rechtbank zal daarom in zoverre een (minimale) 
regeling vastlegging waarbij het voor [naam kind] belangrijk is 
dat beide ouders zich stipt aan de vastgelegde tijden houden, 
opdat hij weet waarop hij kan rekenen en de gelegenheid krijgt 
in alle rust contact te hebben met zijn vader. De rechtbank gaat 
er daarbij vanuit dat dit contact zo mogelijk, in goed overleg 
tussen partijen, wordt uitgebreid.  
  
 5.6  Verder zal een omgangsregeling worden vastgelegd 
tijdens de (school)vakanties van [naam kind]. Ter zitting is aan 
de orde geweest dat daarbij een lange vakantie in Nederland in 
de maanden december en januari mogelijk is omdat deze 
samenvalt met de zomervakantie in [land]. In verband met de 
jonge leeftijd van [naam kind] zou het goed zijn als de vader 
ook (tenminste) een keer per jaar naar [land] zou kunnen 
reizen om [naam kind] daar op te zoeken. In alle gevallen gaat 
de rechtbank ervan uit dat de moeder de vader de gelegenheid 
en de vrijheid zal bieden om in alle rust en op zijn eigen manier 
contact te hebben met zijn zoon. Natuurlijk hoort daar wel bij 
dat zij steeds bij het begin van die bezoeken, [naam kind] korte 
tijd zal begeleiden om het hernieuwen van het contact met zijn 
vader voor hem te vergemakkelijken.  
  
 kinderalimentatie  
 5.7  De vader heeft tegen het verzoek van de moeder om een 
bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van € 300,-- 
per maand vast te stellen in het geval zij met [naam kind] in 
[land] zou wonen, het volgende ingebracht. Allereerst dat de 
behoefte van [naam kind] lager is dan de verzochte € 300,-- 
omdat de levensstandaard in [land] lager ligt dan in Nederland. 
Voorts dat hij tengevolge van hoge (reis) kosten van en naar 
[land] onvoldoende draagkracht zou hebben om het gevraagde 
bedrag te kunnen voldoen.  
 De moeder heeft een en ander gemotiveerd weersproken.  
  
 5.8  De stelling van de vader dat de kosten van 
levensonderhoud in [land] (beduidend) lager zouden liggen dan 
in Nederland heeft hij niet, althans onvoldoende aannemelijk 
gemaakt, zodat daaraan voorbij zal worden gegaan. 
Uitgangspunt blijft daarom dat de behoefte van [naam kind] € 
300,-- per maand bedraagt. Onweersproken is dat het inkomen 
van de moeder op of rond het minimumniveau ligt, zodat dit 

gehele bedrag (althans voor zover hij daartoe draagkracht 
heeft) voor rekening van de vader zal komen.  
  
 5.9   Bij de vaststelling van de draagkracht van de vader houdt 
de rechtbank rekening met de volgende gegevens:  
 -  de alleenstaande-norm en de gebruikelijke heffingskortingen 
zijn op hem van toepassing,  
 -  hij heeft een bruto jaarinkomen van € 58.765,--,  
 -  hij betaalt een huur van € 425,-- per maand,  
 -  hij lost af op een studieschuld met € 105,-- per maand,  
 -  hij betaalt een ziektekostenpremie van € 129,50 per maand 
exclusief de werkgeversbijdrage.  
  
 Met de extra kosten waarmee de vader geconfronteerd is 
gedurende het huidige verblijf van de moeder en [naam kind] 
aan Nederland, zal geen rekening worden gehouden omdat 
deze van tijdelijke aard zijn en op de lange duur geen invloed 
zullen hebben op de draagkracht.  
Ten aanzien van de door de vader gestelde hoge 
reis/omgangskosten zal rekening worden gehouden met een 
bedrag van € 300,-- per maand.  
Gelet op de hiervoor genoemde gegevens en rekening 
houdend met de fiscale effecten acht de rechtbank de vader in 
staat tot betaling van de verzochte bijdrage.  
  
 5.10   Het verzoek van de moeder om te bepalen dat de vader 
de overeengekomen ‘achterstallige’ bijdragen ad € 60,-- per 
maand dient te betalen, zal als onvoldoende specifiek en 
onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.  
  
 5.11  Wat betreft het verzoek van de moeder om haar bij wijze 
van aanvulling op de bij tussenbeschikking van [datum] 2007 
gegeven “mirror order”, toestemming te verlenen om met 
[naam kind], de uitspraak van de rechtbank af te wachten in 
[land] oordeelt de rechtbank als volgt. Voor zover de moeder 
daarmee heeft bedoeld te vragen haar toestemming tot 
terugkeer te verlenen totdat deze beschikking in kracht van 
gewijsde is gegaan, mist de moeder belang bij haar verzoek 
omdat deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad zal worden 
verklaard. Haar verzoek zal daarom in zoverre worden 
afgewezen. 
 
6  Beslissing  De rechtbank:  
  
 6.1  Bepaalt dat de hoofdverblijfplaats van de minderjarige  
 [naam kind], geboren op [datum] 2002 te [plaats], is bij de 
moeder;  
  6.2  Stelt – met inachtneming van dat wat hiervoor onder punt 
5.4 t/m 5.6 is overwogen – de navolgende omgangsregeling 
vast tussen de vader en [naam kind]:  
 -  iedere zondag om 18.00 uur zal er webcam-contact zijn,  
 -  [naam kind] zal jaarlijks de maanden december en januari bij 
zijn vader doorbrengen;  
  6.3  Bepaalt dat de vader, bij vooruitbetaling, € 300,-- per 
maand aan de moeder zal voldoen als bijdrage in de kosten 
van opvoeding en levensonderhoud van [naam kind], welke 
uitkering jaarlijks van rechtswege wordt gewijzigd met het 
wettelijk vast te stellen (Nederlandse) indexeringspercentage;  
  6.4  Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij 
voorraad;  
  6.5  Wijst af het meer of anders verzochte.  
   
 Deze beschikking is gegeven door mr. A. Stefels, als 
voorzitter, tevens kinderrechter, en mrs. R.M. Flohil en W.J. 
van Andel, als leden van deze kamer en in het openbaar 
uitgesproken van 18 december 2007 in tegenwoordigheid van 
mr. J.E. Lee als griffier. 
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Rechtbank Leeuwarden 
 
SDV – 65u – 2 
 
 
Datum uitspraak: 09-07-2008  
Datum publicatie: 09-07-2008  
Rechtsgebied: Personen-en familierecht  
Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig 
  
Inhoudsindicatie:  
 
Beëindiging alimentatieverplichting van de man door 
grievend gedrag van de vrouw. De vrouw heeft de omgang 
tussen de man en de kinderen jarenlang geblokkeerd en 
gefrustreerd. Voorts is zij weigerachtig geweest om zich in te 
spannen het slopende conflict tussen haar en de man te 
beëindigen door (forensische) mediation. Zij heeft het conflict 
juist verhard door de man te beschuldigen van seksueel 
misbruik van de kinderen, zonder deze beschuldigingen met 
concrete aanwijzingen te onderbouwen. De rechtbank acht 
aannemelijk dat de gedragingen van de vrouw door de man als 
zeer schokkend en aangrijpend zijn ervaren en een 
onherroepelijk einde hebben gemaakt aan elk gevoel van 
lotsverbondenheid van hem jegens de vrouw. Dit terwijl juist 
die verbondenheid, ontstaan door het huwelijk, één van de 
voornaamste gronden is van de alimentatieplicht. De rechtbank 
oordeelt dat van de man in redelijkheid niet gevergd kan 
worden dat hij nog langer bijdraagt in de kosten van 
levensonderhoud van de vrouw. 
 
 
Uitspraak  
  
RECHTBANK LEEUWARDEN  
Sector civiel recht  
 
beschikking van de enkelvoudige kamer d.d. 9 juli 2008 
(alimentatie)  
 
inzake  
 
[de man],  
wonende te Drachten,  
hierna ook te noemen de man,  
procureur mr. S.A. Roodhof,  
 
tegen  
 
[de vrouw],  
wonende te Drachten,  
hierna ook te noemen de vrouw,  
procureur mr. W.A. Veenstra.  
 
Procesverloop  
De man heeft een verzoekschrift ingediend, waarbij wordt 
verzocht de partneralimentatie, vastgesteld bij beschikking van 
deze rechtbank van 23 augustus 2006, te wijzigen.  
 
De vrouw heeft binnen de daarvoor gestelde termijn een 
verweerschrift ingediend.  
 
De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren 
van deze enkelvoudige kamer op 9 juni 2008.  
 

Bij de stukken bevindt zich een brief met producties van 26 mei 
2008 van de zijde van de man en een brief met producties van 
29 mei 2008 van de zijde van de vrouw.  
 
 
Motivering  
 
De man heeft ter zitting verklaard dat hij zijn verzoek op de 
volgende gronden baseert:  
primair: gewijzigde omstandigheden bestaande uit een 
verminderde behoefte van de vrouw; de vrouw kan volgens de 
man in haar eigen levensonderhoud voorzien;  
subsidiair: van de man kan op grond van de gedragingen van 
de vrouw in redelijkheid niet worden gevergd in haar 
levensonderhoud te voorzien;  
meer subsidiair: gewijzigde omstandigheden bestaande uit een 
verminderde draagkracht van de man.  
 
Primaire grondslag: verminderde behoefte van de vrouw  
De man betoogt dat de vrouw in haar eigen levensonderhoud 
kan voorzien en verwijst in dat kader naar de inkomsten die de 
vrouw heeft genoten uit haar dienstverband met [bedrijf] vanaf 
30 mei 2007 tot april 2008. De vrouw heeft zelf ontslag 
genomen.  
 
De rechtbank is van oordeel dat uit dit dienstverband afgeleid 
kan worden dat de vrouw in staat moet worden geacht om 
circa 22,5 uur per week te werken en daarmee een inkomen 
van circa € 825,-- netto per maand te genereren.  
 
De rechtbank overweegt dat een inkomensvermindering van 
een onderhoudsgerechtigde bij de bepaling van diens behoefte 
slechts dan buiten beschouwing mag blijven indien de 
onderhoudsgerechtigde uit hoofde van zijn verhouding tot de 
onderhoudsplichtige zich met het oog op diens belangen had 
behoren te onthouden van de gedragingen die tot die 
inkomensvermindering hebben geleid. Nu de vrouw zelf heeft 
verklaard ontslag te hebben genomen, enkel omdat de man 
conservatoir beslag dreigde te leggen op haar loon, is de 
rechtbank van oordeel dat de inkomensvermindering door de 
beëindiging van het dienstverband bij de bepaling van de 
behoefte van de vrouw buiten beschouwing dient te blijven.  
 
De rechtbank stelt de behoefte van de vrouw op grond van de 
zogenaamde hofnorm en de gegevens, waarvan de rechtbank 
in haar beschikking van 23 augustus 2006 is uitgegaan, als 
volgt vast. Het netto gezinsinkomen ten tijde van de 
beëindiging van het huwelijk zal minimaal € 5.000,-- per maand 
hebben bedragen. Uitgaande van de kosten van de beide 
kinderen ad € 900,-- per maand dient de maandelijkse 
behoefte van de vrouw dan te worden vastgesteld op € 5.000,-- 
minus € 900,-- = € 4.100,-- x 60% = € 2.460,--. De rechtbank 
houdt vervolgens rekening met een verdiencapaciteit van de 
vrouw van € 825,-- netto, zodat het maximaal door de man te 
betalen bedrag aan partneralimentatie op (€ 2.460,-- minus € 
825,-- =) € 1.635,-- netto dient te worden gesteld.  
 
Omdat de man op grond van de beschikking van deze 
rechtbank van 23 augustus 2006 in verband met zijn 
draagkracht gehouden is tot betaling van het mindere bedrag 
van € 1.250,-- bruto (vermeerderd met indexering), is de 
verdiencapaciteit van de vrouw geen gewijzigde omstandigheid 
die tot wijziging van de door de man te betalen bijdrage kan 
leiden.  
 
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het betoog van de 
man omtrent de behoefte van de vrouw, namelijk dat deze 
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behoefte op circa € 870,-- dient te worden vastgesteld in 
verband met de door haarzelf aanvankelijk verzochte 
kinderalimentatie van € 150,-- per kind per maand, als 
kennelijk ongegrond en onjuist dient te worden gepasseerd. 
Ook de stelling van de man dat behoefte van de vrouw op een 
laag bedrag dient te worden gesteld, omdat zij klaarblijkelijk in 
staat is om ondanks een conservatoir beslag op de door de 
man te betalen partneralimentatie, in staat is om rond te 
komen, wordt door de rechtbank gepasseerd. De man miskent 
hiermee immers dat de behoefte van de vrouw niet in de eerste 
plaats afhankelijk is van een zeker bestaansminimum, maar 
veeleer wordt bepaald door de welstand tijdens het huwelijk.  
 
De primaire grondslag kan dan ook niet tot wijziging van de 
beschikking d.d. 23 augustus 2006 leiden.  
 
Subsidiaire grondslag: vervallen van de lotsverbondenheid  
De man voert subsidiair aan dat bepaalde gedragingen van de 
vrouw - ieder afzonderlijk danwel in samenhang bezien - ertoe 
hebben geleid dat er geen sprake meer is van de aan de 
alimentatieverplichting gekoppelde lotsverbondenheid tussen 
partijen. De vrouw kan daarom volgens de man redelijkerwijze 
geen aanspraak meer maken op een bijdrage in haar 
levensonderhoud.  
 
De gedragingen van de vrouw, waar de man op doelt hebben 
in de eerste plaats te maken met het onmogelijk maken van 
enige omgang tussen de man en zijn kinderen, maar hangen 
ook samen met het gebrek aan medewerking van de vrouw bij 
de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden.  
 
De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de 
vraag of aan de gewezen echtgenoot een uitkering in 
levensonderhoud moet worden toegekend en zo ja, tot welk 
bedrag, rekening moet worden gehouden met alle 
omstandigheden van het concrete geval. Hieronder zijn ook te 
verstaan niet-financiële factoren, zoals gedragingen van de 
onderhoudverzoekende echtgenoot. Daarbij geldt als criterium 
of er feiten en omstandigheden zijn, in verband waarmee van 
een gewezen echtgenoot in redelijkheid niet kan worden 
verlangd tot het levensonderhoud van de ander bij te dragen. 
De lotsverbondenheid, die ontstaan is door het huwelijk en 
daarna nog doorwerkt, is één van de voornaamste gronden 
voor de alimentatieplicht.  
 
De rechtbank constateert dat de vrouw vanaf het moment dat 
de rechtbank in 2005 omgang tussen de man en de kinderen 
heeft bevolen stelselmatig weigerachtig is geweest om de 
diverse uitspraken van de rechtbank over de omgang na te 
leven, zelfs nadat er op de betreffende uitspraak de sanctie 
van dwangsommen of gijzeling was gesteld. De rechtbank 
constateert voorts dat de vrouw weigerachtig is geweest om 
zich in te spannen het slopende conflict te beëindigen door 
middel van (forensische) mediation. Integendeel, de vrouw 
heeft het conflict verhard door de man te beschuldigen van 
seksueel misbruik van de kinderen, zonder deze 
beschuldigingen met concrete aanwijzingen te kunnen te 
onderbouwen.  
 
De rechtbank is van oordeel dat de vrouw de omgang tussen 
de man en de kinderen jarenlang heeft geblokkeerd en 
gefrustreerd, en dat de huidige weigerachtige houding van de 
kinderen jegens de man mede het gevolg is van de 
weigerachtige houding van de vrouw. In dit kader beschouwt 
de rechtbank de door de vrouw gestelde medewerking aan de 
laatste door de rechtbank vastgestelde (voorlopige) 
omgangsregeling d.d. 13 februari 2008 (zij stelt de kinderen op 

de vastgestelde omgangsmomenten op de stoep klaar te 
zetten) illusoir.  
 
De rechtbank acht aannemelijk dat deze gedragingen van de 
vrouw door de man als zeer schokkend en ingrijpend zijn 
ervaren, en dat ze een onherroepelijk einde hebben gemaakt 
aan het gevoel van lotsverbondenheid van hem jegens de 
vrouw. Dit terwijl juist die verbondenheid, ontstaan door het 
huwelijk, die ook daarna nog doorwerkt met name in het 
gezamenlijk ouderschap, één van de voornaamste gronden is 
van de alimentatieplicht. De rechtbank is van oordeel dat van 
de man in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij nog 
langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de 
vrouw, zodat zijn verzoek om de alimentatieverplichting te 
beëindigen, kan worden toegewezen.  
 
 
Beslissing  
De rechtbank:  
 
wijzigt de beschikking van deze rechtbank van 23 augustus 
2006 aldus, dat zij thans als volgt beslist:  
 
beëindigt de door de man te betalen uitkering tot 
levensonderhoud van de vrouw met ingang van 6 februari 
2008;  
 
wijst af het meer of anders verzochte;  
 
verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;  
 
compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen 
proceskosten draagt.  
 
 
Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. P.R. 
Tjallema, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en 
uitgesproken ter openbare terechtzitting op 9 juli 2008 in 
tegenwoordigheid van de griffier.  
 
(fn: 432)  
 
 
 
 
Van deze beschikking kan binnen 3 maanden hoger beroep 
worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden. Indien u 
in deze procedure bent verschenen start deze termijn op de 
dag van de uitspraak. Als u niet in de procedure bent 
verschenen kan de termijn op een latere datum beginnen. 
Volgens de wet bent u verplicht om voor het instellen van 
hoger beroep een advocaat in te schakelen. In verband met de 
beperkte termijn dient u zo spoedig mogelijk contact met 
uw/een advocaat op te nemen!  
De griffier. 
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Gerechtshof 's-Gravenhage  
 
SDV – 65u – 3 
 
Datum uitspraak:    17-10-2007 
Datum publicatie:   17-12-2007 
Rechtsgebied:        Personen-en familierecht 
Soort Procedure:    Hoger Beroep 
 
Inhoudsindicatie: 
 
Gezag en omgang na scheiding. Anders dan de rechtbank 
oordeelt het hof dat voortzetting van gezamenlijk gezag na 
echtscheiding in casu geen onaanvaardbaar risico voor de 
kinderen oplevert.  
 
Uitspraak:   GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE  
 Familiesector  
  
De vader],  
 wonende te [woonplaats],  
 verzoeker in hoger beroep,  
 hierna te noemen: de vader,  
 procureur mr. J.C. Meijroos,  
  
 tegen  
  
 [de moeder],  
 wonende te [woonplaats],  
 verweerster in hoger beroep,  
 hierna te noemen: de moeder,  
 procureur mr. R.Th.R.F. Carli.  
  
  
 Als informant is aangemerkt:  
 de raad voor de kinderbescherming,  
 regio Zuid-Holland Zuid & Zeeland,  
 locatie Dordrecht,  
 hierna te noemen: de raad.  
  
  
 PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP  
  
 De vader is op 22 december 2006 in hoger beroep gekomen 
van een beschikking van de rechtbank Dordrecht van 27 
september 2006.  
  
 De moeder heeft op 4 juli 2007 een verweerschrift ingediend.  
  
 Van de zijde van de vader zijn bij het hof op 2 maart 2007 en 
17 juli 2007 aanvullende stukken ingekomen.  
  
 De raad heeft het hof bij brief van 20 juni 2007 laten weten 
niet ter terechtzitting te zullen verschijnen.  
  
 Op 19 september 2007 is de zaak mondeling behandeld. 
Verschenen zijn: de vader, bijgestaan door zijn advocaat, mr. 
G.A.H. Wiekamp, en de moeder, bijgestaan door haar 
advocaat, mr. C.J.W. Tijsseling. Partijen en hun raadslieden 
hebben het woord gevoerd, de advocaat van de vader onder 
meer aan de hand van de bij de stukken gevoegde pleitnotitie. 
De minderjarigen [sub 1] en [sub 2] zijn in raadkamer gehoord.  

  
  
VASTSTAANDE FEITEN EN HET PROCESVERLOOP IN 
EERSTE AANLEG  
  
 Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg 
verwijst het hof naar de bestreden beschikking en de 
beschikking van 10 mei 2006 van de rechtbank Dordrecht. Bij 
de bestreden beschikking is onder meer bepaald dat de 
moeder met het ouderlijk gezag wordt belast en is er tevens 
een omgangsregeling tussen de vader en na te noemen 
minderjarigen vastgesteld van iedere zondag na kerktijd tot 
15.30 uur in het bijzijn van de familie [sub 1], de familie [sub 2] 
of de familie [sub 3], alsmede rondom het voetbalveld, als [de 
minderjarige sub 1] en [de minderjarige sub 2] voor hun hobby 
trainen of een wedstrijd spelen.  
  
 Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, 
voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.  
  
  BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP  
  
 1. In geschil zijn het gezag en de omgangsregeling tussen de 
vader en de minderjarige kinderen:  
 [de minderjarige sub 1], geboren [in] 1992, verder: [de 
minderjarige sub 1], en [de minderjarige sub 2], geboren [in] 
1994, verder: [de minderjarige sub 2], hierna ook te noemen: 
de kinderen, die bij de moeder verblijven. De moeder is in de 
bestreden beschikking belast met het eenhoofdig ouderlijk 
gezag over de kinderen.  
  
 2. De vader verzoekt de bestreden beschikking voor zover het 
de omgangsregeling en het ouderlijk gezag betreft te 
vernietigen en, opnieuw beschikkende, te bepalen dat:  
 -  beide partijen belast blijven met het ouderlijk gezag over hun 
kinderen;  
 -  tussen de kinderen en de vader een omgangsregeling wordt 
vastgesteld, inhoudende dat [de minderjarige sub 1] en [de 
minderjarige sub 2] één weekend in de veertien dagen van 
vrijdagavond tot zondagavond bij de vader zullen verblijven, 
althans elk weekend, in de ene week van vrijdagavond tot 
zaterdagavond en de andere week van zaterdagavond tot 
zondagavond, alsmede gedurende de verjaardagen van de 
vader en de kinderen, vakanties en feestdagen, althans een 
dusdanige regeling te treffen als het hof in goede justitie zal 
vermenen te behoren.  
  
 3. De moeder bestrijdt het beroep en verzoekt daarbij de 
bestreden beschikking te bekrachtigen, onder afwijzing van het 
in hoger beroep verzochte gezamenlijk ouderlijk gezag en de 
verzochte omgangsregeling.  
  
 Ouderlijk gezag  
  
 4. In de eerste grief stelt de vader dat de rechtbank de moeder 
ten onrechte heeft belast met het ouderlijk gezag over de 
kinderen. De moeder heeft hiertoe gesteld dat er sprake zou 
zijn geweest van huiselijk geweld. De vader stelt dat de 
kinderen een band met hun vader hebben, hem missen en dat 
het voorts in het belang van de kinderen is dat hij zeggenschap 
over hen behoudt. Voor zover de kinderen klem zijn komen te 
zitten, is dit volgens de vader het gevolg van het feit dat de 
moeder iedere communicatie in de weg staat. Door de moeder 
te belasten met het eenhoofdig gezag blijft deze, ook voor de 
kinderen ongewenste, situatie in stand.  
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 5. De moeder stelt in haar verweer dat de vader de huiselijke 
problemen en het daaruit voortvloeiende geweld bagatelliseert. 
De vader heeft moeite met zijn gezag over de opgroeiende 
jongens, en kan volgens hulpverleners zijn agressie en 
frustratie niet kanaliseren, laat staan de baas zijn. Woede-
uitbarstingen maken dat de veiligheid van de jongens in het 
geding is. Op dit moment is de rust in het gezin weergekeerd 
en dit dient in het belang van de kinderen niet te worden 
verstoord. De moeder stelt dat zij in eerste aanleg terecht met 
het eenhoofdig gezag is belast, omdat overleg tussen de 
ouders in deze complexe situatie niet mogelijk is. Het belang 
van de kinderen zou op geen enkele wijze bij gedwongen 
contact tussen de ouders zijn gediend, omdat zij hierdoor 
inderdaad klem zouden komen te zitten in de conflicten van de 
ouders en het welbevinden van de kinderen slechts (weer) zal 
afnemen.  
  
 6. Het hof overweegt als volgt. Uitgangspunt van de wet is dat 
beide ouders, uit het oogpunt van het belang van het kind, in 
beginsel met het ouderlijk gezag over hun kind(eren) belast 
blijven. Dit wettelijk uitgangspunt leidt uitzondering, indien er, 
bij voortduring van het gezamenlijk gezag, een 
onaanvaardbaar risico ontstaat voor het kind, bijvoorbeeld dat 
het klem of verloren zal raken of dreigen te raken tussen de 
ouders. In dat geval wordt het ouderlijk gezag in het belang 
van het kind uitsluitend aan één ouder toegekend. In casu is 
het hof van oordeel, dat uit de aan het hof overgelegde stukken 
en het verhandelde ter terechtzitting niet is gebleken van een 
dusdanige situatie, dat er dient te worden afgeweken van het 
vorenomschreven wettelijke uitgangspunt. Hetgeen tussen de 
ouders is voorgevallen, betreft weliswaar naar het oordeel van 
het hof heftige incidenten doch die moeten worden gekoppeld 
aan de crisis die onvermijdelijk is verbonden aan de 
echtscheiding tussen de ouders en het daarmee gepaard 
gaande proces. Van partijen kan, mag en moet worden 
gevergd dat zij zich als ouders met elkaar verstaan inzake de 
kinderen. Het hof acht partijen daartoe in staat. Het hof 
overweegt voorts dat de vader ter terechtzitting uitdrukkelijk 
heeft aangegeven, dat hij zich bij het herkrijgen van het 
gezamenlijk gezag niet zal bemoeien met de dagelijkse gang 
van zaken in het huishouden van de moeder en de kinderen en 
dat hij het gezamenlijk gezag niet zal aangrijpen om met de 
moeder danwel de kinderen de gebeurtenissen uit het verleden 
weer op te rakelen en/of opnieuw aan de orde te stellen. Ook 
uit het kinderverhoor zijn geen zwaarwegende bezwaren tegen 
het herleven van het gezamenlijk ouderlijk gezag gebleken. 
Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat het 
belang van de kinderen vergt dat beide ouders met het 
ouderlijk gezag na scheiding belast blijven zodat de bestreden 
beschikking ter zake van de toewijzing van het ouderlijk gezag 
dient te worden vernietigd.  
  
 Omgang  
 7. In zijn tweede grief stelt de vader dat de rechtbank ten 
onrechte een omgangsregeling heeft bepaald waarbij de 
kinderen iedere zondag na kerktijd tot 15.30 uur in het bijzijn 
van de familie [sub 1], de familie [sub 2] of de familie [sub 3] 
alsmede rondom het voetbalveld omgang met hun vader 
hebben. De vader stelt dat deze omgangsregeling tot stand is 
gekomen ter zitting van de voorlopige voorzieningen van 24 
april 2006. Het was volgens de vader de bedoeling van partijen 
dat dit een tijdelijke situatie zou zijn. De vader stelt dat de 
omgangsregeling reeds vanaf het begin niet of nauwelijks heeft 
plaatsgevonden. De families die bij de omgangsregeling 
betrokken zijn, hebben aangegeven dat hen gebleken is dat de 
regeling praktisch niet uitvoerbaar is. De kinderen ontmoeten 
hun vader in een geregisseerde en geforceerde setting en 

voelen zich daar ongemakkelijk bij. De belasting van de 
omgangsregeling voor de betrokken families is niet gering en 
voorts hebben zij aangegeven dat zij het gebrek aan overleg 
tussen beide ouders als zeer frustrerend ervaren. De 
voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 30 november 2006 
de vordering van de vader, om aan de nakoming van de 
omgangsregeling een dwangsom te verbinden, afgewezen. De 
vader stelt dat de voorzieningenrechter in het vonnis heeft 
vastgesteld dat alle bij de omgangsregeling betrokken partijen 
van mening zijn dat de omgangsregeling niet werkt. De vader 
stelt dat [de minderjarige sub 1] omgang met zijn vader wenst, 
doch in een ongedwongen sfeer. [De minderjarige sub 2] toont 
zich volgens de vader heel aanhankelijk wanneer zij elkaar 
zien. De vader stelt dat de moeder elke alternatieve 
omgangsregeling die niet begeleid is, van de hand wijst.  
  
 8. In zijn derde grief stelt de vader dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen op voorhand geen aanleiding te zien 
tot een verdergaande omgangsregeling. De rechtbank heeft 
overwogen dat de stelling van de moeder dat de vader te 
kampen heeft met impulsdoorbraken, die samenhangen met 
het bereiken van de puberteitsjaren van de kinderen, niet 
zonder grond is. Gesteld noch gebleken zou zijn, dat de vader 
werkt aan een oplossing om zijn impulsen te leren beheersen 
zoals door het volgen van therapie. De vader bestrijdt 
uitdrukkelijk dat hij te kampen heeft met impulsdoorbraken of 
dat er sprake is van enige psychische problematiek of 
persoonlijkheidsstoornis. Het geweldsincident dat de vader met 
zijn oudste zoon [sub 3] heeft gehad, is een gevolg van grote 
spanningen en de onmacht van de vader om hem in toom te 
houden. De vader heeft in april 2007 thans een 
agressiehanteringstherapie met succes afgerond en heeft spijt 
van zijn gedrag. De vader meent dat de rechtbank niet zonder 
meer heeft kunnen vaststellen dat begeleide omgang de enige 
optie zou zijn en dat dit zwaarder zou dienen te wegen dan de 
bezwaren van de vader en de betrokken families.  
  
 9. De moeder handhaaft in haar verweer ter zake van de 
tweede en derde grief hetgeen zij eerder heeft gesteld. Zij 
voert aan dat de indertijd opgelegde regeling het hoogst en 
enig haalbare is, nu de agressie van de vader de noodzaak 
van begeleide omgang tot de dag van vandaag in stand laat. 
Zij betwist dat de kinderen behoefte hebben aan frequenter of 
onbegeleide omgang. [De minderjarige sub 2] heeft thans eens 
in de drie weken contact met zijn vader en heeft niet de wens 
geuit dit uit te breiden; voor [de minderjarige sub 1] is het 
contact met zijn vader op het voetbalveld ruim voldoende. De 
moeder verwijst naar het rapport van de Grote Rivieren, de 
raad en de overgelegde producties en stelt dat onbegeleide 
omgang niet aan de orde kan zijn, te meer omdat de vader zijn 
eigen problematiek ontkent.  
 
10. De tweede en de derde grief lenen zich naar het oordeel 
van het hof gezien hun onderlinge samenhang voor een 
gezamenlijke behandeling. In aansluiting op het vonnis van de 
rechtbank Dordrecht van 30 november 2006, waarin de 
voorzieningenrechter heeft geconstateerd dat de thans tussen 
partijen van kracht zijnde omgangsregeling voor alle 
betrokkenen niet werkbaar is, is het hof van oordeel dat de 
omgangsregeling om deze reden opnieuw dient te worden 
vastgesteld en zullen de in de omgangsregeling betrokken 
families niet nodeloos worden belast met de tussen partijen 
gerezen conflicten en spanningen. Het hof zal de 
omgangsregeling tussen de vader en [de minderjarige sub 1] 
en [de minderjarige sub 2] vaststellen conform de tussen de 
vader en [de minderjarige sub 2] huidige frequentie van de 
omgang, zijnde een zondag per drie weken. 
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ADVOCATENKANTOOR 
Specialist in personen- en familierecht  

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

 
 
 

Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  
een second opinion. 

 

Het hof zal de omgangsregeling tussen de vader en [de 
minderjarige sub 1] en [de minderjarige sub 2] vaststellen 
conform de tussen de vader en [de minderjarige sub 2] huidige 
frequentie van de omgang, zijnde een zondag per drie weken. 
Het hof overweegt daarbij dat geen enkele objectieve 
aanwijzing of contra-indicatie naar voren is gekomen waardoor 
het oordeel is gerechtvaardigd dat omgang met de vader in 
strijd zou zijn met het belang van de kinderen.  
 Van zwaarwegend belang voor de kinderen is dat de vader én 
de moeder, als ouders in de toekomst beter met elkaar 
communiceren en meer vertrouwen in elkaar hebben. Gelet op 
het vorenstaande bepaalt het hof dat er met ingang van de 
datum van deze beschikking met betrekking tot [de 
minderjarige sub 2] omgang zal zijn en met betrekking tot [de 
minderjarige sub 1] – gelet op zijn leeftijd – omgang kan zijn 
tussen de vader en de kinderen één zaterdag per drie weken, 
van 10.00 uur tot 18.00 uur, waarbij de vader de kinderen om 
10.00 ophaalt bij de moeder thuis, van het voetbalveld of een 
andere door partijen af te spreken plek en om 18.00 uur weer 
bij de moeder terugbrengt. De vader heeft ter terechtzitting 
aangegeven het kerkbezoek van de kinderen op zondag te 
zullen stimuleren en te faciliteren, indien en voor zover de 
kinderen kenbaar maken dat zij hieraan behoefte hebben. 
Deze grieven slagen derhalve in zoverre.  
  
 11. Mitsdien beslist het hof als volgt.  
  
  
 BESLISSING OP HET HOGER BEROEP  
  
 Het hof:  
  
 vernietigt de bestreden beschikking voor zover aan het 
oordeel van het hof onderworpen ten aanzien van het gezag 
en de omgang en, in zoverre opnieuw beschikkende:  
  
 wijst het inleidende verzoek van de moeder om haar te 
belasten met het eenhoofdig gezag over de uit het huwelijk 
geboren minderjarige kinderen af;  
  
 bepaalt dat er met betrekking tot [de minderjarige sub 2] 
omgang zal zijn en met betrekking tot [de minderjarige sub 1] – 
gelet op zijn leeftijd – omgang kan zijn tussen de vader en de 
kinderen van een zondag per drie weken van 10.00 uur tot 
18.00 uur, waarbij de vader de kinderen om 10.00 ophaalt bij 
de moeder thuis, van het voetbalveld of een andere door 
partijen af te spreken plek en om 18.00 uur weer bij de moeder 
terugbrengt;  
  
 verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.  
   
Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Leuven,  
Mos-Verstraten en Punselie, bijgestaan door mr. Schaaij als 
griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 
oktober 2007. 
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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. 
 
MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 6 juni 2008  
 
Met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van de 
opmerkingen en vragen van de leden van de fracties van CDA, 
VVD, PvdA, SP en D66. De beantwoording van de vragen 
heeft op zich laten wachten, omdat wij andere prioriteiten 
hebben moeten stellen. Wij bieden u hiervoor onze 
verontschuldiging aan. Bij de beantwoording van de vragen is 
zoveel mogelijk de volgorde van het voorlopig verslag 
aangehouden. 
 
Algemeen  
 
Met instemming hebben wij geconstateerd dat de 
voorgenomen afschaffing van de flitsscheiding en de 
verbetering van de positie van het kind tijdens en na de 
scheiding de instemming genieten van de fracties die in het 
voorlopig verslag aan het woord zijn. Met onze reactie op 
hetgeen door de leden van bedoelde fracties in verband met 
deze en andere onderwerpen te berde is gebracht, hopen wij 
hen ervan te kunnen overtuigen dat het wetsvoorstel ook daar 
waar nog aarzeling bestaat, hun steun verdient.  
 
Ouderlijke verantwoordelijkheid  
 
Artikel 247 lid 31 bevat de plicht van de ouder om de 
ontwikkeling van de banden met de andere ouder te 
bevorderen. De leden van de CDA-fractie vroegen of deze 
plicht ook geldt voor de niet-ouder met gezamenlijk gezag 
ingevolge artikel 253t of de derde die de voogdij heeft over het 
kind. 
De bovengenoemde norm richt zich primair tot de ouders die 
gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen en de ouder die 
alleen het ouderlijk gezag uitoefent. De norm is opgenomen 
om tot uitdrukking te brengen dat het in het belang van het kind 
is dat hij contact heeft met zijn beide ouders.  
Ten aanzien van de niet-ouder die gezamenlijk met een ouder 
het gezamenlijk gezag uitoefent en de derde die de voogdij 
over het kind uitoefent, zijn twee artikelen relevant. Op de 
gezamenlijke gezagsuitoefening door de ouder en de ander is 
onder meer artikel 247 van overeenkomstige toepassing 
(artikel 253v). Artikel 248 verklaart slechts het tweede lid van 
artikel 247, de concretisering van de omvang van het ouderlijk 
gezag, en niet de overige leden van overeenkomstige 
toepassing op de voogd (en op degene die een minderjarige 
verzorgt en opvoedt zonder dat hem het gezag over die 
minderjarige toekomt). Voor de voogd is derhalve het derde lid, 
evenals het vierde en vijfde lid inzake het gelijkwaardig 
ouderschap, niet van overeenkomstige toepassing. Dit ligt voor 
de hand, omdat beide ouders niet meer het gezag uitoefenen 
en omdat deze bepalingen alleen de relatie tussen de ouders 
                                                 
1 Indien geen nadere aanduiding is opgenomen, betreft het een 
artikel uit Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

jegens het kind betreffen. De redenen dat de ouders niet meer 
het gezag uitoefenen kunnen divers zijn. Zo kunnen de ouders 
bijvoorbeeld overleden zijn of kan het ouderlijk gezag door een 
kinderbeschermingsmaatregel zijn ontnomen. Ouders 
behouden overigens een recht op omgang op grond van artikel 
377a maar het ligt niet voor de hand dat de voogd de wettelijke 
plicht heeft de banden van het kind met deze ouders te 
bevorderen. Een voogd is ook geen partij bij het opstellen van 
een ouderschapsplan. 
Dit is anders voor de niet-ouder die samen met een ouder het 
gezamenlijk gezag uitoefent op grond van artikel 253t. In deze 
gevallen mag de niet-ouder er niet aan in de weg staan dat het 
kind contact heeft met zijn ouders. Het gaat dan enerzijds om 
het contact van het kind met de ouder zonder gezag tijdens 
hun huwelijk en anderzijds om het contact met beide ouders 
nadat het huwelijk van de ouder en niet-ouder is ontbonden. 
Ook zij dienen immers een ouderschapsplan op te stellen (zie 
artikel 815 lid 2 onder b Rv). In deze gevallen geldt wel de 
plicht om de ontwikkeling van de banden met de (andere) 
ouder(s) te bevorderen. Dit alles overigens, tenzij het belang 
van het kind zich tegen contact zou verzetten. 
 
De leden van de fractie van het CDA vroegen hoe aan de 
“gelijkwaardigheid” als bedoeld in artikel  247 lid 4 inhoud dient 
te worden gegeven. Zij vroegen hierbij of het hier altijd gaat om 
co-ouderschap, en zo ja, of dat altijd een 50%-50% verhouding 
is of dat het ook een andere verhouding mag zijn. 
De norm gelijkwaardig ouderschap beoogt, kort gezegd, dat 
een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, 
zijn recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door 
beide ouders behoudt na ontbinding of beëindiging van het 
huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de samenleving. Er 
is niet beoogd de norm in conflictsituaties uit te leggen als een 
verplicht co-ouderschap, als een 50–50% verdeling, een 
uitgangspunt waarop alleen ‘praktische belemmeringen’ een 
uitzondering zouden kunnen vormen. Afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van het geval en het belang van het 
kind zal de rechter genoodzaakt kunnen zijn op verzoek een 
zorgregeling vast te stellen. Deze uitleg sluit aan bij hetgeen 
over het gelijkwaardig ouderschap tijdens de parlementaire 
behandeling bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 
van de heer Luchtenveld (29 626), waaraan het amendement 
De Wit inzake gelijkwaardig ouderschap2 is ontleend, door 
verschillende woordvoerders is opgemerkt, in het bijzonder ook 
door de heer Luchtenveld zelf3.  
 
De aan het woord zijnde leden gaven aan dat de effectuering 
van een door de ouders afgesproken of door de rechter 
opgelegde omgangsregeling of omgangsplicht in de praktijk 
moeilijkheden kunnen opleveren. Zij vroegen daarom 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. 
De volgende civielrechtelijke dwangmiddelen kunnen worden 
opgelegd door de rechter bij het niet nakomen van een zorg- of 
omgangsregeling: 
1. Dwangsom. Ingevolge artikel 611a Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan de rechter op 
vordering van een partij de wederpartij veroordelen tot 
betaling van een dwangsom voor het geval aan de 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan; 

                                                 
2 Kamerstukken II 2006/07, 30 145, nr. 26. 
3 Zie onder meer Handelingen II, 26 mei 2005, blz. 85-
5076/77, 5079 en 5081 en Handelingen I, 13 juni 2006, blz. 
31-1419. 
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2. Lijfsdwang. Op grond van artikel 585 Rv kan de 
rechter vonnissen of beschikkingen, voor zover zij een 
veroordeling tot iets anders dan het betalen van geld 
inhouden, uitvoerbaar verklaren bij lijfsdwang. De 
rechter kan dit slechts doen indien aannemelijk is dat 
andere middelen onvoldoende uitkomst zullen bieden 
(587 Rv). 

Daarnaast kan de rechter op verzoek van een der partijen in de 
beschikking een afgiftebevel eventueel met behulp van de 
sterke arm opnemen.  
Een effectief middel om een zorg- of omgangsregeling af te 
dwingen lijkt het (voorlopige) toewijzen van het eenhoofdig 
gezag aan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats 
heeft. Zowel Hof Amsterdam (27 januari 2005, LJN: AS6020) 
als Hof 's-Gravenhage (31 augustus 2005, LJN: AU2003) 
hebben in twee concrete situaties vastgesteld dat in het geheel 
van dwangmiddelen die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van een zorg- of omgangsregeling kunnen worden aangewend, 
een (voorlopige) gezagswijziging (waarbij in de 
hoofdverblijfplaats van het kind geen wijziging wordt gebracht) 
een uiterste middel is om omgang te bewerkstelligen. Beide 
gerechtshoven hebben het in belang van de kinderen geacht 
dat één ouder (in deze gevallen de vader) werd belast met het 
ouderlijk gezag. Vermoedelijk zullen in de nabije toekomst in 
de jurisprudentie de grenzen van deze wijze van effectueren 
van een zorg- of omgangsregeling verder worden ontwikkeld. 
Ook bestaat de mogelijkheid om een kind onder toezicht te 
laten stellen. Wanneer een ouder het contact tussen het kind 
en de andere ouder frustreert, kan dit onder omstandigheden 
worden beschouwd als een situatie waarin de zedelijke en 
geestelijke belangen van het kind ernstig worden bedreigd, 
zodat ter afwending daarvan een ondertoezichtstelling van het 
kind kan worden verzocht (art. 254). De rechter zal dit wel 
uitdrukkelijk moeten motiveren. (HR 13 april 2001, NJ 2002, 4 
en 5). In het wetsvoorstel herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen dat binnenkort ter advisering 
aan de Raad van State zal worden voorgelegd, zal de grond 
van de ondertoezichtstelling worden verruimd. Hoewel de 
motiveringsplicht blijft bestaan, biedt de nieuwe grond de 
mogelijkheid om ook kinderen met relatief lichte problemen 
onder toezicht te stellen.  
Voorts kan gewezen worden op de mogelijkheid om een 
bijzondere curator (artikel 250, zie ook onderdeel I van het 
wetsvoorstel) te benoemen die het kind in en buiten rechte 
vertegenwoordigt. Een rechter kan een bijzondere curator ook 
ambtshalve benoemen indien hij dit aangewezen acht. 
Tot slot het volgende. Uit onderzoek is bekend dat voor 
kinderen chronische conflicten tussen de ouders funest zijn 
voor het welbevinden van kinderen (Dr. E. Spruijt, 
Scheidingskinderen, Amsterdam 2007). Om die reden heeft de 
tweede ondergetekende in het programma “Alle kansen voor 
alle kinderen” (28 juni 2007, Kamerstukken II 2006-2007, 
31001, nr. 5) opgemerkt dat om problemen bij kinderen in 
scheidingssituaties te beperken, een aantal maatregelen kan 
worden genomen, zoals het versterken van de 
conflicthantering en opvoedkwaliteiten van ouders tijdens het 
samenleven van de ouders en na scheiding, en het versterken 
van de (sociaal-psychologische) band tussen kind en de 
uitwonende ouder. In de nota gezinsbeleid die in het najaar 
aan de Tweede Kamer zal worden gezonden, zal dit worden 
uitgewerkt.  
 
De leden van de CDA-fractie gaven aan de “voorrangsregel” 
met betrekking tot de kinderalimentatie, zoals gegeven in 
artikel 400 van het wetsvoorstel te kunnen onderschrijven. Zij 
vroegen echter of de kinderen uit een eerdere relatie van 

dezelfde ouder niet ten onrechte veelal achtergesteld worden 
bij de nakomelingen uit een volgende relatie. 
Artikel 400, eerste lid, beoogt alleen vast te leggen dat in de 
situatie van samenloop van verschillende 
onderhoudsverplichtingen (bijv. ex-echtgenoot/kinderen) en 
onvoldoende draagkracht van de alimentatieplichtige om zijn 
verplichtingen jegens die personen volledig na te komen, de 
(stief) kinderen jonger dan 21 jaar voorrang hebben boven alle 
andere onderhoudsgerechtigden. De regel geeft geen 
rangorde aan tussen kinderen van de alimentatieplichtige uit 
verschillende relaties. 
Wel kan hierover het volgende worden opgemerkt. De Hoge 
Raad (HR 13 december 1991, NJ 1992, 178) heeft beslist dat 
wanneer er sprake is van onderhoudsverplichtingen jegens 
kinderen uit eerste en tweede huwelijk en van onvoldoende 
draagkracht om aan die verplichtingen te voldoen, het 
beschikbare bedrag tussen de kinderen moet worden verdeeld, 
in beginsel gelijk, tenzij bijzondere omstandigheden tot een 
andere verdeling aanleiding geven, zoals verschil in behoefte. 
Dat kan ertoe leiden dat een kind minder ontvangt dan de 
behoefte vereist. 
Voorts is overwogen dat, indien de onderhoudsplichtige slechts 
ten aanzien van één van zijn kinderen wijziging van de 
onderhoudsbijdrage verzoekt, en de rechter niet in de 
gelegenheid is om in samenhang daarmee de bijdrage voor de 
andere kinderen bij te stellen, omdat een daartoe strekkend 
verzoek ontbreekt, hij de bijdrage waarvan wijziging is 
verzocht, moet vaststellen op het bedrag waarop hij haar met 
inachtneming van voormelde maatstaf zou hebben vastgesteld, 
als hij ook over wijziging van de andere bijdragen te oordelen 
zou hebben gehad. 
 
De leden van de VVD-fractie vroegen hoe het te motiveren is 
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. 
Het is mogelijk dat een rechter een regeling inzake de 
uitoefening van het ouderlijke gezag vaststelt, die inhoudt een 
tijdelijk verbod aan een ouder met gezag om met zijn kind 
contact te hebben. De rechter kan dit doen op grond van artikel 
253a lid 2 onder a (nieuw) en uitsluitend indien het belang van 
het kind dit vereist. Dit artikel biedt geen grondslag voor een 
ontzegging van contact voor onbepaalde tijd (zie vergelijkbaar 
HR 31 maart 2006, nr. R05/038, NJ 2006, 392). Ontzegging 
voor onbepaalde tijd is slechts mogelijk voor een ouder zonder 
gezag op grond van artikel 377a. 
In artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens (EVRM) is de eerbiediging van het 
familie- en gezinsleven opgenomen. Dit recht impliceert zowel 
een recht op ouderlijk gezag als een recht op omgang. Uit het 
artikel volgt tevens dat de staat zich niet in de ouder-kind 
relatie en de opvoeding mag mengen, tenzij aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. Ook mag niet langer en dieper 
worden ingegrepen in het familie- en gezinsleven dan 
noodzakelijk. 
In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat de rechter een 
ouder het contact met zijn kind voor bepaalde tijd ontzegt. Het 
wijzigen van het ouderlijk gezag in de zin dat één ouder met 
het gezag wordt belast, kan in die situaties op grond van het 
EVRM een te ingrijpende beslissing zijn terwijl ontzegging van 
contact voldoende is om de zwaarwegende belangen van het 
kind te waarborgen. Gedurende deze periode zal in 
voorkomende gevallen, hoe lastig dit ook zal zijn, instemming 
van de andere ouder gevraagd moeten worden. Eventueel kan 
een geschil inzake de uitoefening van het gezamenlijk gezag 
op grond van artikel 253a aan de rechter worden voorgelegd. 
Na ommekomst van de in de beschikking opgenomen tijd zal 
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opnieuw een beslissing moeten worden genomen of contact 
aangewezen is en dient eventueel een wijziging van het gezag 
te volgen indien het noodzakelijk is de omgang voor 
onbepaalde tijd te ontzeggen.  
 
De leden van de VVD-fractie wezen op de gevolgen van de 
wijzigingen van de artikelen 377f en 377a, namelijk dat een 
ieder die familie- en gezinsleven met een kind heeft, een recht 
op omgang met dat kind heeft. Deze leden gaven aan te 
kunnen instemmen met een omgangsrecht voor de verwekker, 
maar vroegen zich af hoe de regeling uitwerkt voor anderen 
dan de verwekker zoals bijvoorbeeld grootouders. 
Door de voorgestelde wijziging heeft niet alleen de ouder maar 
een ieder die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het 
kind, recht op omgang met dat kind. Hij kan op grond van 
artikel 377a een verzoek doen tot het vaststellen van een 
regeling. Artikel 377h is ingevoegd in artikel 377a, omdat er in 
beginsel geen verschil in gronden mag zijn om omgang te 
ontzeggen indien er sprake is van familie- en gezinsleven 
tussen het kind en degene die de omgang verzoekt. In de 
zaken Sahin tegen Duitsland (EHRM, no.30943/96, 8 juli 2003) 
en Sommerfeld tegen Duitsland (EHRM, no.31871/96, 8 juli 
2003) heeft het Hof een schending geconstateerd voor zover 
de wetgeving een onderscheid maakte tussen vaders van 
onwettige kinderen en gescheiden vaders. 
De vraag wanneer er sprake is van familie- en gezinsleven 
hangt af van de feiten en omstandigheden van het individuele 
geval . Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
spreekt over het hebben van ‘de facto family ties’ met het kind 
(zie bijvoorbeeld EHRM Lebbink tegen Nederland, 1 juni 2004, 
no. 45582/99). Indien er sprake is van ‘de facto family ties’ 
volgt uit artikel 8 EVRM dat deze persoon in beginsel recht 
heeft op omgang. De rechter zal vervolgens een 
omgangsregeling vaststellen die in het belang van het kind is 
of de omgang ontzeggen indien een ontzeggingsgrond 
aanwezig is. 
Indien er echter sprake is van familie- en gezinsleven zal 
vervolgens moeten worden beoordeeld of, en zo ja, welke 
omgangsregeling in concreto in het belang van het kind is. De 
beoordeling is afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval, waarbij de mate van contact zoals dit heeft plaats 
gevonden van belang is, maar bijvoorbeeld ook de mate van 
gehechtheid van het kind aan degene die de omgangsregeling 
verzoekt. De omgangsregeling is qua omvang steeds 
maatwerk. Zo kan bijvoorbeeld een uur per twee maanden 
adequaat zijn maar ook een middag per week. Indien er sprake 
is van, zoals de aan het woord zijn de leden aangaven, het 
heen en weer slingeren van het kind tussen verschillende 
loyaliteiten met negatieve gevolgen voor het kind, is het 
denkbaar dat de grootouders de omgang wordt ontzegd, omdat 
de omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of 
lichamelijke ontwikkeling van het kind of anderszins in strijd is 
met de zwaarwegende belangen van het kind. 
 
De leden van de SP-fractie vroegen zich af wat wordt verstaan 
onder het in artikel 247 lid 4 genoemde recht op een 
gelijkwaardige verzorging en opvoeding. Tevens vroegen zij of 
het hierbij wenselijk is dat na scheiding zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij de tijdens de samenwoning bestaande situatie 
teneinde het recht van het kind op zoveel mogelijk continuïteit 
in de verzorging en opvoeding te bevorderen.  
In antwoord op een vraag over gelijkwaardig ouderschap van 
leden van de CDA-fractie is opgemerkt dat de norm 
gelijkwaardig ouderschap beoogt een kind over wie de ouders 
gezamenlijk het gezag uitoefenen, een recht op een 
gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders te 
laten behouden na ontbinding of beëindiging van het huwelijk, 

het geregistreerd partnerschap of de samenleving. Niet is 
beoogd de norm in conflictsituaties uit te leggen als een 
verplicht feitelijk co-ouderschap waarop alleen ‘praktische 
belemmeringen’ een uitzondering zouden kunnen vormen. 
Het is aan de ouders om te bepalen welke afspraken zij in het 
ouderschapsplan vastleggen. Zij kunnen afspraken maken, die 
zij in het belang van het kind vinden en dus zelf invulling geven 
aan het gelijkwaardig ouderschap. De zorgverdeling ten tijde 
van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning 
is, zoals deze leden opmerkten, een belangrijke factor die 
meespeelt bij het maken van een zorgregeling, maar het is niet 
de enige factor. Ook de werktijden van de ouders, 
woonomstandigheden, school- en sporttijden van de kinderen 
kunnen hierbij bijvoorbeeld meespelen. Een kind heeft belang 
bij zoveel mogelijk continuïteit in de verzorging en opvoeding, 
maar dit betekent niet dat de zorgverdeling ten tijde van de 
samenleving doorslaggevend is bij het vaststellen van een 
zorgregeling. Ook de rechter die verzocht wordt een 
zorgregeling vast te stellen, zal de zorgverdeling tijdens de 
samenleving meenemen in zijn beoordeling van het verzoek, 
evenals andere factoren. 
 
De leden van de D66-fractie gaven aan dat een principiële 
vooropstelling van het beginsel van gelijkwaardig ouderschap 
in de toepasselijke wetgeving een bijdrage zou kunnen leveren 
aan het voorkomen van schade aan alle bij een echtscheiding 
betrokken partijen. Om deze reden vroegen deze leden een 
nadere reactie te geven waarom ervoor is gekozen het 
gelijkwaardig ouderschap niet in de wet op te nemen. 
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer is door ons uitdrukkelijk aangegeven dat de 
gedachten die aan het amendement De Wit1 ten grondslag 
liggen, goed te begrijpen zijn. Zowel tijdens als na het huwelijk 
moet gelijkwaardig ouderschap worden nagestreefd. Over de 
intentie en over wat als wenselijk voor ogen staat, bestaat dus 
geen verschil van mening. Wij vroegen ons echter af welke 
toegevoegde waarde van het opnemen van deze norm in het 
Burgerlijk Wetboek zou hebben. De heer De Wit beoogt met 
name een omslag te bewerkstelligen ten opzichte van de 
huidige praktijk in de rechtspraak. In een aantal gevallen zou 
namelijk de moeder op basis van een soort automatisme de 
kinderen krijgen en vervolgens moet de vader maar zien of hij 
een omgangsrecht krijgt. Het amendement geeft aan dat beide 
ouders op dat punt precies dezelfde rechten hebben2. Formeel 
juridisch gesproken, maakt de wet geen onderscheid tussen 
ouders. Vanuit dit oogpunt zou opname in de wet geen 
meerwaarde hebben. Dat neemt niet weg dat, zoals steeds is 
benadrukt, er geen verschil van mening is over de intenties van 
het amendement.  
 
Ouderschapsplan 
 
De leden van de CDA-fractie vroegen of hetgeen in het artikel 
“Kunnen huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract een 
ouderschapsplan bevatten?” van mr. F. Schonewille, WPNR 
138, afl. 6717, p. 604-607, waarin wordt bepleit om reeds bij 
het opstellen van huwelijkse voorwaarden of 
samenlevingscontract een ouderschapsplan op te stellen, kan 
worden onderschreven. De leden van de fractie van de PvdA 
vroegen of er bereidheid bestaat in overleg te treden met de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak teneinde te bepalen 
of de in de literatuur voorgestelde maatregelen, waaronder de 
voorstellen uit voornoemd artikel, moeten worden ingevoerd. 

                                                 
1 Kamerstukken II 2007/08, 30 145, nr. 26 
2 Handelingen II 5 juni 2007, 76-4045 
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Het verdient altijd overweging een regeling die in de praktijk 
succes heeft, uit te breiden. Vooralsnog is er geen reden nu 
reeds tot een uitbreiding van de wettelijke verplichting tot het 
opstellen van een ouderschapsplan over te gaan. Wij geven er 
de voorkeur aan eerst de ontwikkelingen in de praktijk af te 
wachten en daarbij de gehele echtscheidingsketen in 
ogenschouw te nemen. Wel kunnen wij aangeven dat op dit 
moment door een werkgroep echtscheidingsketen wordt 
bekeken op welke wijze de afwikkeling van de echtscheiding 
(van scheidingsmelding tot en met het voorkomen van 
procedures na de echtscheiding) kan worden verbeterd. De in 
de literatuur genoemde ideeën nemen wij hierbij 
vanzelfsprekend mee. 
 
De leden van de CDA-fractie vroegen of de minister kan 
aangeven hoe de “praktische belemmeringen” bedoeld in 
artikel 247 lid 5 moeten worden opgevat. 
Het begrip praktische belemmeringen zal de komende jaren in 
de rechtspraktijk zijn invulling krijgen. Naar wij verwachten, 
zullen de praktische belemmeringen factoren zijn zoals deze 
ook een rol spelen bij het vaststellen van een zorgregeling: 
werktijden van de ouders, woonomstandigheden, school- en 
sporttijden van de kinderen etc. 
 
De aan het woord zijnde leden vroegen tevens of een ouder, 
bijvoorbeeld door geen medewerking te verlenen aan het 
opstellen van een ouderschapsplan, het in gang zetten en de 
voortgang van een procedure kan blokkeren of onredelijk 
vertragen. 
Het wetsvoorstel biedt voldoende mogelijkheden teneinde te 
garanderen dat een ouder de voortgang van een 
echtscheidingsprocedure niet kan blokkeren of onredelijk kan 
vertragen. Indien het de ouders niet lukt om gezamenlijk een 
ouderschapsplan op te stellen, heeft een ouder de 
mogelijkheid om een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding 
in te dienen. Hierdoor is de toegang tot de rechter te allen tijde 
is gegarandeerd. Wel zal de ouder in dat geval in zijn verzoek 
tot echtscheiding eenzijdig moeten aangeven waarom het niet 
is gelukt een ouderschapsplan in te dienen en hoe hij of zij 
vindt dat het voortgezet ouderschap moet worden 
vormgegeven.  
 
De leden van de VVD-fractie vroegen zich af wat de 
toegevoegde waarde is van het ouderschapsplan. Zij gaven 
aan dat er echtparen zijn die het niet lukt of die niet bereid zijn 
om een ouderschapsplan op te stellen. Ook vroegen zij wat de 
waarde van het ouderschapsplan is in de situatie dat men van 
internet een model ouderschapsplan haalt en dit vervolgens 
invult met minimale, globale afspraken om zo aan het 
ouderschapsplan te voldoen. 
Deze leden geven terecht aan dat het niet alle ouders zal 
lukken een ouderschapsplan dat is ondertekend door beide 
ouders, op te stellen. Dat neemt echter niet weg dat het 
belangrijk is te stimuleren dat ouders zelfstandig tot afspraken 
komen. Voor de ouders en kinderen zal immers na de 
echtscheiding een nieuwe fase intreden waaraan de ouders 
invulling moeten geven. Het wetsvoorstel legt de 
verantwoordelijkheid voor het opstellen van een 
ouderschapsplan bij de ouders. Lukt het niet echter om zelf tot 
afspraken te komen dan zal de rechter, al dan niet na 
verwijzing naar een mediator, uiteindelijk een regeling 
vaststellen. Zie hiertoe ook het antwoord op de volgende vraag 
van deze leden naar de wijze waarop het wetsvoorstel 
verandering in de huidige situaties beoogt te realiseren. 
Door de processuele eis van het ouderschapsplan te stellen, 
zal in de procedure in ieder geval aandacht zijn voor het 
voortgezet ouderschap. Het ouderschapsplan zal de ouders 

stimuleren na te denken over hoe zij het ouderschap na de 
scheiding willen invullen. Dit vraagt per definitie om maatwerk, 
geen gezin is immers hetzelfde. Door de individuele verschillen 
kan een model ouderschapsplan van internet wellicht een 
bruikbaar, maar ook niet meer dan een hulpmiddel zal zijn.  
 
De leden van de VVD-fractie vernamen vanuit de praktijk 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. Zij gaven aan dat deze 
ouders met het wetsvoorstel verplicht worden iets te doen wat 
zij al vrijwillig deden terwijl slechtwillende ouders, die ook nu 
geen afspraken maken over de kinderen, onder de 
verplichtingen van het wetsvoorstel uit kunnen. Om deze reden 
vroegen deze leden op welke wijze het wetsvoorstel 
verandering in deze situaties beoogt te realiseren. 
In de praktijk wordt inderdaad al met succes met 
ouderschapsplannen gewerkt. Het ouderschapsplan is dus 
geen theorie meer maar heeft in de praktijk zijn nut reeds 
bewezen. De vereniging voor Familierechtadvocaten en 
Scheidingsbemiddelaars (vFAS) pleit om die reden dan ook 
voor een snelle invoering van het ouderschapsplan. 
Het is juist dat het wetsvoorstel een ouder de mogelijkheid 
biedt om een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in te 
dienen. Hierdoor is de toegang tot de rechter te allen tijde 
gegarandeerd. Op deze wijze komt deze ouder echter niet 
eenvoudig van zijn plicht af een ouderschapsplan op te stellen. 
Een ouder moet in deze situatie immers motiveren waarom 
geen ouderschapsplan is gemaakt en vervolgens eenzijdig 
aangeven hoe hij of zij vindt dat het voortgezet ouderschap 
moet worden vormgegeven. Dit zal naar verwachting meestal 
gepaard gaan met het verzoek om bepaalde voorzieningen te 
treffen (bijvoorbeeld vaststelling van een verdeling van de 
zorg- en opvoedingstaken of kinderalimentatie) ten aanzien 
waarvan de substantiëringsplicht van toepassing is (zie artikel 
815, vierde lid, Rv (nieuw)). De andere ouder zal zich 
vervolgens refereren aan het verzoek of zal verweer voeren en 
daarbij aangeven hoe hij of zij vindt dat de ouderlijke 
verantwoordelijkheid na de scheiding moet worden ingevuld. 
De rechter zal gehoord de partijen een beslissing nemen. 
Uiteindelijk zijn er dus altijd ‘afspraken’ over de invulling van 
het voortgezet ouderschap.  
 
De aan het woord zijnde leden vroegen hoe lang de redelijke 
termijn is waarbinnen ouders geacht worden een 
ouderschapsplan op te stellen en welke omstandigheden 
hierbij van belang zijn.  
In antwoord op een vergelijkbare vraag van de leden van CDA-
fractie is aangegeven dat het wetsvoorstel voldoende garanties 
biedt teneinde te bewerkstelligen dat een ouder de voortgang 
van een echtscheidingsprocedure niet kan blokkeren of 
onredelijk kan vertragen. Wel wordt van de ouders een 
inspanning gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen. Het 
is ter beoordeling aan de rechter wat een redelijke termijn is en 
deze beoordeling hangt af van de concrete omstandigheden 
van het geval.  
Hoewel het goed voorstelbaar is dat het tezamen komen tot 
een ouderschapsplan heel moeilijk is ingeval één van de 
ouders gedwongen in een “blijf-van-mijn-lijfhuis” verblijft, is het 
enkele feit dat dit zo is, in algemene zin, niet voldoende om 
aan te tonen dat het niet lukt gezamenlijk een ouderschapsplan 
op te stellen. Voor de beoordeling of het opstellen van een 
ouderschapsplan mogelijk is, is met name van belang in 
hoeverre nog communicatie tussen de ouders mogelijk is. 
Artikel 150 jo 284 lid 1Rv geeft als hoofdregel dat de partij die 
zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde 
feiten, de bewijslast van die feiten draagt (“wie stelt, bewijst”).  
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Op de verzoeker rust daarom de verplichting bewijs te leveren 
van de feiten waarop hij de stelling baseert die de grondslag 
vormt voor zijn verzoek en op de gedaagde de verplichting 
bewijs te leveren van de feiten die hij aandraagt ter betwisting 
van dat verzoek. Het is daarom niet onverstandig, dit in 
antwoord op een vraag daaromtrent van de leden van de VVD-
fractie, relevante gegevens vast te leggen. 
 
De leden van de VVD-fractie wijzen erop dat het 
ouderschapsplan een momentopname is, de omstandigheden 
kunnen immers veranderen. Zij vroegen wat de meerwaarde is 
van het verplichte ouderschapsplan en of het ouderschapsplan 
niet meer een vorm van “window dressing” is 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. 
In antwoord op eerdere vragen van deze leden over het 
ouderschapsplan is reeds aangegeven dat het 
ouderschapsplan, ook in situaties dat ouders niet welwillend 
zijn, zijn nut heeft. Het ouderschapsplan is geen ‘window-
dressing’ en het maken van goede afspraken bij de scheiding 
is primair in het belang van het kind. Goede afspraken kunnen 
voorkomen dat er later onnodige conflicten ontstaan. Het is 
belangrijk voor de ontwikkeling van een kind dat zijn ouders, 
ook na de scheiding, zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven 
voelen voor zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling. Te 
vaak nog staan de scheidende partners onvoldoende stil bij de 
afspraken die ook op langere termijn voor hun kinderen 
gemaakt moeten worden. Het ouderschapsplan stimuleert dit. 
En uiteraard is aanpassing van het plan niet uitgesloten als de 
omstandigheden zijn gewijzigd. Dan kan er immers een goede 
reden zijn om de gemaakte afspraken te actualiseren.  
 
In antwoord op een vraag hiertoe van de leden van de SP-
fractie kunnen wij aangeven dat, hoewel precieze cijfers 
ontbreken, het bekend is dat veel ouders bij scheiding goede 
afspraken maken over de kinderen.  
 
De leden van de fractie van de SP vroegen of de vrees 
gerechtvaardigd is dat het verplichte ouderschapsplan zal 
verworden tot een standaard tekstblok in de computer van de 
advocaat, als er onvoldoende hulp beschikbaar is voor het 
komen tot een goede ouderschapsreorganisatie. 
Wij delen die vrees niet. Scheidingssituaties zijn daarvoor te 
divers. Elke zaak is weer anders. Zo zullen de afspraken die 
moeten worden opgenomen over de wijze waarop de ouders 
de zorg- en opvoedingstaken verdelen, mede afhankelijk zijn 
van bijvoorbeeld de wensen en praktische mogelijkheden van 
de ouders, van de leeftijd van de kinderen en, als ze oud 
genoeg zijn, van hun wensen. Het ouderschapsplan zal de 
ouders stimuleren na te denken over hoe zij het ouderschap na 
de scheiding willen invullen. Bovendien zal de betrokken 
advocaat navragen of hetgeen in het ouderschapsplan is 
opgenomen, met hun wil overeenstemt. 

 
Belang van het kind 
 
De leden van de fractie van de VVD vroegen zich af of artikel 
247 lid 3 met het oog op het belang van het kind niet te 
absoluut is gesteld. 
Wij menen dat dit niet het geval is. Het nieuwe derde lid van 
artikel 247 legt aan de ouder met gezag de verplichting op om 
de ontwikkeling van de banden met de andere ouder te 
bevorderen. Het gaat hier om een plicht die onderdeel is van 
het geheel van rechten en plichten die uit het ouderlijk gezag 
voortvloeien. Deze plicht geldt ook naar ongeschreven recht 
reeds. Maar het is goed dit te expliciteren. De grenzen van het 

ouderlijk gezag worden hiermee duidelijk aangegeven, en dit 
ongeacht of de ouders samenwonen of niet samenwonen, of zij 
nu gezamenlijk het gezag uitoefenen of een ouder het gezag 
alleen uitoefent. En ook is hiermee duidelijk dat de ouders 
geen afspraken in het ouderschapsplan mogen vastleggen 
waardoor het contact van het kind met de andere ouder wordt 
verbroken of zeer minimaal zou zijn. Dat zou immers in strijd 
zijn met het nieuwe derde lid. De bepaling berust op de 
gedachte dat het als zodanig in het belang van het kind is dat 
dit contact heeft met beide ouders. Zij geeft de grenzen aan 
van het ouderlijk gezag ongeacht de samenlevingsvorm van de 
ouders.  
Wij denken niet dat, zoals deze leden stellen, de bepaling de 
onmacht miskent van een ouder om dit voorschrift na te komen 
in situaties waarin de andere ouder het kind in de steek heeft 
gelaten. Ongetwijfeld zal het in zodanige situaties niet 
eenvoudig zijn om aan het voorschrift te voldoen, maar dit mag 
op zich nog niet betekenen dat er dan, door niet-optreden en 
een passieve houding van de ouder bij wie het kind verblijft, in 
het geheel geen contact met de andere ouder zal zijn. Het de 
andere ouder wijzen op zijn verantwoordelijkheid jegens het 
kind, en met name ook diens plicht tot omgang met het kind, 
ligt in situaties als deze in de rede. Contact van het kind met de 
andere ouder moet dus altijd worden bevorderd door de ouder 
bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en op zijn minst 
worden toegelaten/niet worden verhinderd. Dat is alleen 
anders in meer bijzondere situaties. 
Bij dit alles speelt de mogelijkheid van de ouders om met 
elkaar te communiceren en hun conflicten te kunnen hanteren 
een rol. Zoals eerder aangegeven in de paragraaf over de 
ouderlijke verantwoordelijkheid, zal hierop worden 
teruggekomen in de gezinsnota die in het najaar van 2008 aan 
de Tweede Kamer zal worden gestuurd. 
 
De leden van de fractie van de PvdA stellen terecht dat bij een 
administratieve scheidingsprocedure niet de waarborgen van 
ambtshalve toetsing van het ouderschapsplan op de belangen 
van het kind gewaarborgd zijn, en dat het kind dan ook niet 
door de rechter wordt gehoord. Dit is aanleiding geweest om 
artikel 80c zodanig te wijzigen, dat een geregistreerd 
partnerschap niet meer met wederzijds goedvinden kan 
worden beëindigd indien op de partners, kort gezegd, de 
verplichting tot opstelling van een ouderschapsplan rust1. 
Wij gaan ervan uit dat de rechterlijke toets van het 
ouderschapsplan steeds door de rechter zal plaatsvinden, en 
dat dit niet aan de griffie zal worden overgelaten: de 
bepalingen kennen in deze geen bevoegdheid aan de griffie en 
de griffier toe. Dit staat er overigens niet aan in de weg dat 
voorwerk door de griffie kan worden gedaan. Dat is thans (ook) 
in familiezaken niet anders. De leden van de PvdA zullen dus 
hebben gezien dat “de tegenovergestelde conclusie” is 
getrokken, voor beëindiging van geregistreerde 
partnerschappen waarbij kinderen zijn betrokken, en dat 
steeds een rechterlijke procesgang vereist is. 
 
De leden van de fractie van D66 vroegen of een procedure 
leidende tot een tijdelijke onderbreking van de omgang met de 
andere ouder niet te veel tijd vraagt, in het bijzonder als de 
bedoelde omstandigheden van dringende aard zijn. 
Dit behoeft niet het geval te zijn. En dat zulks ter beoordeling 
van de rechter is, behoeft gelet op het fundamentele karakter 
van het hier aan de orde zijnde recht, geen betoog. Zou de 
situatie werkelijk zo ernstig zijn dat de omgang met de andere 

                                                 
1 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 145, nr.7, onderdeel B 
(nota van wijziging). 
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ouder aanstonds moet worden gestopt, dan zou de ouder zich 
wellicht op een conflict van plichten kunnen beroepen en in 
afwachting van een rechterlijke beslissing en voor de 
tussenliggende periode tot een andere invulling van de zorg- 
en opvoedingstaken kunnen komen. Uiteraard geldt dit alleen 
in hoogst uitzonderlijke situaties, en dient de ouder dit zo nodig 
in rechte te kunnen verantwoorden. 
Het is inderdaad niet uitgesloten dat het kind extra belast 
wordt, maar dat is dan niet zo zeer het gevolg van de 
gerechtelijke procedure als wel van de opstelling van de 
desbetreffende ouder. Wij vertrouwen erop dat de rechter de 
mogelijke belasting van het kind die met een gerechtelijke 
procedure gepaard kan gaan tot het hoogst noodzakelijke weet 
te beperken. 
 
Relatie tot het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind 
 
De leden van de PvdA-fractie zullen hebben gezien, dat 
beëindiging van het geregistreerd partnerschap, voor zover 
een ouderschapsplan moet worden opgesteld omdat daarbij 
kinderen zijn betrokken, niet buiten de rechter om mogelijk is. 
Verder kan bevestigd worden dat de regel omtrent het horen 
van kinderen in geval van procedures inzake scheiding en 
beëindiging van geregistreerd partnerschap, in 
overeenstemming is met artikel 12, tweede lid, van het IVRK. 
Artikel 12, eerste lid, IVRK verzekert aan het kind dat in staat is 
een mening te vormen in aangelegenheden die hem of haar 
betreffen, het recht om die mening vrij te uiten, terwijl het 
tweede lid dit recht toespitst op gerechtelijke en administratieve 
procedures die het kind betreffen. Daarmee is niet in strijd dat 
de wet een concretisering van dit “oordeel des onderscheids” 
geeft door een minimum-leeftijd te noemen, zoals twaalf jaar. 
Het desbetreffende artikel 809, derde lid, Rv bepaalt immers 
voorts dat de rechter minderjarigen die de leeftijd van twaalf 
jaar nog niet hebben bereikt, in de gelegenheid kan stellen om 
hun mening kenbaar te maken. 
Het verzoekschrift moet ook vermelden op welke wijze de 
kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn 
betrokken (artikel 815 lid vier Rv (nieuw)). Door deze nieuwe 
proceseis wordt bewerkstelligd dat het ouderschapsplan in 
ieder geval met het kind zal worden besproken. Hierdoor wordt 
het kind geïnformeerd over de afspraken en kan hij eventueel 
zijn mening geven. De mate waarin bespreking van het 
ouderschapsplan met het kind mogelijk is, is afhankelijk van de 
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. De informatie 
die in het verzoekschrift is opgenomen (met name dus hetgeen 
de ouders aangeven omtrent de betrokkenheid van hun 
kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan) kan de 
rechter aanleiding geven ook het kind dat jonger is dan twaalf 
te horen. Hij heeft daartoe ook alle ruimte. Er is niet voor 
gekozen om de leeftijd waarboven de rechter verplicht is om 
het kind in de gelegenheid te stellen om zijn mening kenbaar te 
maken te verlagen, omdat de huidige regeling voldoende 
ruimte biedt voor kinderen hun stem te laten horen. 

 
De leden van de SP-fractie vroegen of de ontzeggingsgronden 
geformuleerd in artikel 377a lid 3 onder a en d in 
overeenstemming zijn met artikel 3 IVRK. 
De ontzeggingsgronden van artikel 377a, derde lid, onder a en 
d, achten wij in overeenstemming met artikel 3 IVRK. Deze 
bepaling houdt, voor zover hier van belang, in dat bij 
rechterlijke beslissingen inzake het kind, het belang van het 
kind een eerste overweging vormt. De ontzeggingsgronden zijn 
erop gebaseerd dat omgang in het belang van het kind is en 
dat derhalve, juist vanwege dat belang en het fundamentele, 
mensenrechtelijk karakter van het recht, omgang slechts kan 

en mag worden ontzegd als daarvoor werkelijk serieuze 
redenen zijn. Dit is niet slechts de opvatting hier te lande, maar 
is bij voorbeeld ook de overtuiging van de 47 landen die bij de 
Raad van Europa zijn aangesloten: zie het op 15 mei 2003 te 
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de omgang van 
en met kinderen, ETS no. 192. 
Het belang van het kind is en blijft dus ook voortaan voor de 
rechter diens eerste overweging. Er is geen enkele goede 
reden, dit eveneens in antwoord op een vraag van de leden 
van de SP-fractie, deze grond te heroverwegen omdat de 
werking van artikel 377a volgens het wetsvoorstel wordt 
uitgebreid tot een ieder die tot het kind in een nauwe 
persoonlijke betrekking staat. De artikelen 377a en 377f zijn 
samengevoegd omdat er in beginsel voor wat betreft de 
ontzeggingsgronden  geen verschil mag zijn tussen ouders en 
degenen waarbij anderszins sprake is van “family life” met het 
kind. Dit is immers in lijn met de rechtpraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (zaken Sahin/Duitsland, 
EHRM, no. 30 943/96, 8 juli 2003, en Sommerfeld/Duitsland, 
EHRM, no. 31 871/96, 8 juli 2003). Wel zij opgemerkt, dat bij 
de vaststelling van de omvang van de omgangsregeling het 
belang van het kind doorslaggevend is. Een omgangsregeling 
bij voorbeeld met een biologische vader zal dan ook een 
andere omvang kunnen hebben dan zo’n regeling met de 
grootouders van het kind. 
 
Flitsscheiding  
 
Met voldoening stellen wij vast dat ook de leden van de fractie 
van de PvdA onderschrijven dat aan de flitsscheiding een 
einde wordt gemaakt. De evaluatie van de Wet openstelling 
huwelijk voor personen van gelijk geslacht heeft in 2006 
plaatsgevonden. Het onderzoeksrapport (WODC, Ministerie 
van Justitie, november 2006) is op 12 december 2006 aan de 
Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2006/07, 30 800 
VI, nr. 32). Daarbij is aangegeven dat het in de rede ligt dat 
een nieuw kabinet ter zake een standpunt bepaalt. Dit is 
geschied bij brief van 1 november 2007 (Kamerstukken II 
2007/08, 31 200 VI, nr. 11).  
Bij die evaluatie is in het bijzonder de vraag aan de orde 
geweest of het geregistreerd partnerschap in stand moet 
blijven naast het voor personen van gelijke kunne 
opengestelde huwelijk. Het rapport beschrijft de gevolgen van 
en de argumenten voor instandhouding of afschaffing van het 
geregistreerd partnerschap. Er is voor gekozen het 
geregistreerd partnerschap niet af te schaffen. Met name niet 
omdat blijkt dat het geregistreerd partnerschap ook na de Wet 
openstelling huwelijk voor personen van gelijk geslacht in een 
behoefte voorziet. Het argument voor afschaffing van 
vereenvoudiging van de regelgeving overtuigt niet omdat 
afschaffing van het geregistreerd partnerschap een specifieke 
overgangsregeling voor de bestaande geregistreerde 
partnerschappen zou vereisen alsmede regels van 
internationaal privaatrecht voor de geregistreerde 
partnerschappen die in het buitenland zijn aangegaan; daarbij 
komt dat die regels niet eenvoudig zullen zijn. Voorts is in het 
evaluatierapport nog een zeventiental aanbevelingen gedaan, 
waaromtrent de eerste ondergetekende telkens een standpunt 
in genoemde brief van 2 november 2007 heeft ingenomen. 
Het kabinet is niet voornemens om inzake de scheiding een 
ander voorstel te doen dan dat waarbij de notaris bevoegd zal 
worden gemaakt om de echtscheiding bij de rechter aanhangig 
te maken ingeval het een gemeenschappelijk verzoek betreft 
en daarbij geen kinderen zijn betrokken. Omtrent het 
desbetreffende wetsvoorstel zijn adviezen gevraagd en 
inmiddels verkregen; het wetsvoorstel zal dezer dagen aan de 
Raad van State voor advies kunnen worden voorgelegd. 
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De leden van de fractie van D66 vroegen een nadere 
verduidelijking te geven van de extra waarborgen die een 
rechterlijke toets biedt in het geval van een consensuele 
echtscheiding, met name indien bij de scheiding geen kinderen 
zijn betrokken. 
Extra waarborgen zijn met name gegeven in de situatie dat er 
kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken. In de memorie 
van toelichting (blz. 9 en 10) zijn deze waarborgen uitvoerig 
aangeduid. Gaat het om een scheiding zonder kinderen, dan is 
de waarborg met name gelegen in de volgende 
omstandigheden. Er is een betere bescherming van zwakkere 
partij tegen “gedwongen overeenstemming” of “misbruik van 
omstandigheden”. Daarnaast zijn de afspraken (bijvoorbeeld 
hoogte partneralimentatie) die zijn opgenomen in de 
rechterlijke beschikking van rechtswege voorzien van een 
executoriale titel. Een akte van administratieve echtscheiding 
levert geen executoriale titel op tenzij het een notariële akte 
betreft. Tot slot neemt de rechterlijke toetsing ook in 
ogenschouw of de gemaakte afspraken niet in strijd zijn met de 
wet of jurisprudentie. 
 
Zorgvuldige scheiding 
 
Indien aantekening is gedaan als bedoeld in artikel 252 en de 
ouders die niet gehuwd zijn of met elkander in een 
geregistreerd partnerschap verbonden, vervolgens gezamenlijk 
gezag over het kind uitoefenen, dienen zij, als zij hun 
samenleving beëindigen, volgens artikel 247a een 
ouderschapsplan op te stellen als bedoeld in artikel 815, 
tweede lid, Rv. De leden van de CDA-fractie vroegen welk 
tijdstip dient te worden aangehouden wanneer de regeling van 
artikel 247a in het geding is. 
Het tijdstip kan, zoals deze leden terecht veronderstellen, niet 
het tijdstip zijn waarop scheidingsverzoek of het verzoek om 
ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt gedaan. 
Dit is bij de aanbieding van het rapport ”Afspraken met 
betrekking tot kinderen bij scheiding van 
ongehuwd/nietgeregistreerde ouders, Een rechtsvergelijkend 
onderzoek”, opgesteld door Prof. mr. M. V. Antokolskaia en mr. 
L. M. Coenraad (Vrije Universiteit, Amsterdam) reeds als 
probleem gesignaleerd1, maar ook bij de bespreking van het 
amendement (30 145, nr. 24) waaraan de bepaling haar 
bestaan ontleent, uiteengezet. Het uiteengaan van ouders die 
niet als gehuwden of als geregistreerde partners samenleven, 
is immers, evenals het aangaan van de samenleving, een 
louter feitelijk gebeuren. 
De bepaling is gericht tot ouders die gezamenlijk gezag 
uitoefenen ingevolge een aantekening ter griffie als bedoeld in 
artikel 252, eerste lid. Voor het opstellen van een 
ouderschapsplan noemt artikel 247a als aanleiding de 
beëindiging door de ouders van hun samenleving. Bij voorkeur 
zullen deze ouders een ouderschapsplan niet pas opstellen als 
de samenleving reeds beëindigd is, maar voldoende tijd 
daarvoor. Uiteraard kan een ouder, indien de samenleving met 
de partner wordt verbroken, in rechte (zonodig in kort geding) 
wel doen vaststellen dat niet aan de verplichting van artikel 
247a is of dreigt te worden voldaan. Indien dit niet door de 
andere ouder aan de rechter wordt verzocht en er geen 
ouderschapsplan is opgesteld, is er voorts, ingeval vervolgens 
op enig tijdstip aan de rechter een geschil in het kader van de 
gezamenlijke uitoefening van het gezag wordt voorgelegd, de 
verplichting van de rechter om de beslissing daaromtrent aan 
te houden totdat een ouderschapsplan is opgesteld. Zie 
daarvoor het voorgestelde artikel 253a, derde lid.  

                                                 
1 Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr.71. 

Het wetsvoorstel voorziet niet in een verplichting tot opstelling 
van een ouderschapsplan indien gehuwde ouders of ouders 
die door een geregistreerd partnerschap zijn verbonden, 
feitelijk scheiden door gescheiden te gaan wonen. In de 
voorlichting die omtrent het ouderschapsplan zal worden 
gegeven zal de wenselijkheid van het opstellen van een 
ouderschapsplan ook in deze situatie uitdrukkelijk worden 
aangeven. Ook dan is het immers in het belang van het kind 
dat afspraken als in het ouderschapsplan bedoeld, worden 
gemaakt. 
 
Mediation en jeugdzorg 
 
De leden van de CDA-fractie vroegen of de gespecialiseerde 
scheidingsadvocaten en mediators voldoende in aantal en 
kwaliteit zijn om adequate bemiddeling c.q. begeleiding te 
geven. 
Nederland kent een ruim aanbod van gekwalificeerde 
scheidingsadvocaten en mediators. Het aanbod van mediators 
is divers vanwege de verschillende achtergronden. Vanuit het 
beroep advocaat, notaris of psycholoog hebben zij zich 
doorontwikkeld tot scheidingsmediator. De Raad voor 
Rechtsbijstand houdt een register bij van gekwalificeerde 
mediators die hun diensten willen verrichten in het kader van 
één van de mediationvoorzieningen binnen het rechtsbestel. 
Deze voorzieningen zijn een mediationtoevoeging, 
doorverwijzingsvoorzieningen bij het Juridisch Loket en de 
rechtspraak en een tijdelijke stimuleringsbijdrage voor een door 
de rechter voorgestelde mediation. 
In het register van de Raad voor Rechtsbijstand worden 
slechts gecertificeerde mediators – en bij het Nederlands 
Mediation Instituut geregistreerde – ingeschreven. Iedere 
mediator, ongeachte zijn achtergrond, dient te voldoen aan 
bepaalde objectieve kwaliteitscriteria. In het register zijn 
verschillende affiniteitsgebieden aangemerkt –waaronder 
echtscheiding – waarop aantoonbaar ervaring moet zijn 
opgedaan. Naast registratie bij het NMI zijn de meeste 
mediators ook nog aangesloten bij een specialistenvereniging 
met eigen aanvullende opleidings- en ervaringsvereisten. 
Wat de scheidingsadvocaten betreft, heeft de Raad voor 
Rechtsbijstand arrangementen afgesproken met advocaten die 
ook mogen optreden bij verwijzingen vanuit het Juridisch Loket 
en die als voorkeursgebied personen- en familierecht hebben 
opgegeven. 
 
In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie hoe 
in de kosten van mediation wordt voorzien, kan het volgende 
worden opgemerkt. 
Uitgangspunt is dat de kosten van een mediation door beide 
partijen gezamenlijk gedragen worden. Zij kunnen hierover 
andere afspraken maken. Indien een partij in aanmerking komt 
voor gesubsidieerde mediation kan hij of zij een 
tegemoetkoming in de kosten krijgen, de zogenaamde 
mediationtoevoeging. Hij of zij betaalt in dat geval alleen een 
"eigen bijdrage". De bijdrage varieert van € 47,- tot € 94,- per 
partij voor de hele zaak.  
Indien tijdens de gerechtelijke procedure de rechter naar een 
mediator verwijst en een partij al procedeert op basis van een 
toevoeging voor een advocaat dan hoeft deze partij niet nog 
eens een extra bijdrage voor de mediator te betalen. Als de 
rechter naar een mediator verwijst en (één van de) partijen 
kom(t)(en) qua inkomen niet in aanmerking voor een 
mediationtoevoeging, geldt dat de eerste 2,5 uur van de 
mediation kosteloos zijn, de zogenoemde tijdelijke 
stimuleringsbijdrage.  
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De kosten van een forensische mediation vallen buiten deze 
mediationvoorzieningen. Hiervoor geldt de reguliere regeling 
van deskundigen. In de huidige praktijk komen de kosten van 
de deskundige op grond van het bepaalde in de artikelen 195, 
199 en 200 Rv ten laste van partijen. In 
verzoekschriftenprocedures bepaalt art. 284 lid 1 Rv die 
bepalingen van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard 
van de zaak zich hiertegen verzet. Als de rechter het 
bijvoorbeeld in het belang van het kind nodig acht dat een 
forensische mediation plaatsvindt en de kosten voor partijen de 
medewerking aan dit onderzoek in de weg staan, biedt deze 
bepaling de rechter ruimte een forensisch mediator aan te 
wijzen zonder partijen hiervoor een voorschot te vragen en in 
debet te stellen. 
 
De leden van de CDA-fractie vroegen of de rechter partijen 
sancties kan opleggen als partijen niet meewerken aan een 
mediation, terwijl een mediation wel in het belang van het kind 
wordt geacht. De leden van de SP-fractie vroegen zich af 
waarom niet gekozen is voor de praktische en meer 
probleemoplossende keuze van investeren in omgangshuizen 
en verplichte mediation voor die ouders die zonder hulp niet in 
staat zijn de belangen van hun kinderen voldoende voorop te 
stellen. 
De rechter kan met zijn gezag partijen trachten te overtuigen 
van nut en noodzaak om mediation te beproeven. Hij kan geen 
sancties opleggen als partijen daaraan niet willen meewerken. 
Partijen zijn niet verplicht op het mediationaanbod in te gaan. 
Het instrument is namelijk gebaseerd op de vrijwillige 
deelname van ouders en de gezamenlijke bereidheid om 
(alsnog) tot een oplossing te komen. De overheid volgt de 
ontwikkeling van de huidige mediationvoorzieningen en 
onderzoekt intussen samen met betrokkenen uit de praktijk en 
de wetenschap naar aanvullende prikkels om partijen in de 
richting te krijgen van een coöperatieve afwikkeling van de 
scheiding.  
Dit wetsvoorstel betreft, zoals de leden van de SP-fractie 
aangeven, inderdaad het juridisch kader voor de afwikkeling 
van de scheiding. Dit staat los van de overige voorzieningen 
die de overheid aanvullend treft om een zoveel mogelijk 
probleemoplossende aanpak van de scheiding te bevorderen. 
Naast de hiervoor genoemde mediationvoorzieningen heeft de 
rechter in geval van gecompliceerde scheidingsconflicten, 
waarbij bijvoorbeeld het belang van het kind ernstig in het 
gedrang komt, de mogelijkheid een forensisch mediator te 
benoemen voor een deskundigenonderzoek. Deze deskundige 
combineert onderzoek en mediation met het doel de rechter 
door middel van het deskundigenbericht de informatie te 
verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te 
geven. Tegelijkertijd biedt deze procedure de partijen in rechte 
alsnog de gelegenheid zelf tot een (deel)oplossing van hun 
geschil te geraken. Forensische mediation valt niet te 
verwarren met (verplichte) mediation. In het eerste geval ligt de 
nadruk op onderzoek. De deskundige rapporteert zijn of haar 
bevindingen aan de rechter. Bij mediation onthoudt de 
mediator zich juist van ieder oordeel of advies. De oplossing 
van het geschil ligt volledig bij partijen en er geldt strikte 
geheimhouding.  
 
De leden van de fractie van het CDA vroegen of er meer 
omgangshuizen komen. Ook de leden van de fractie van de SP 
vroegen naar dit instrument. 
Wij staan meer mogelijkheden voor omgangsbegeleiding voor. 
De gemeenten zijn hiervoor echter aan zet. Het is niet een 
rijksverantwoordelijkheid. Het zijn de gemeenten die preventief 
jeugdbeleid voeren, met daarin de functies 'informatie en 
advies', 'signaleren van problemen', 'toegang tot het 

hulpaanbod', 'licht-pedagogische hulp' en 'coördinatie van 
zorg'. Binnen deze verantwoordelijkheidsverdeling past het niet 
aan de gemeenten op te leggen welke vorm zij daarbij kiezen 
voor het aanbod dat ze bieden. Voor vragen rond de 
opvoeding worden de Centra voor Jeugd en Gezin opgericht. 
Daar kunnen ook gezinnen terecht in het geval er ingrijpende 
veranderingen aan de orde zijn of de opvoeding niet slaagt 
doordat omgangsproblemen spelen. 
 
De leden van de fractie van de SP vroegen naar de 
wachtlijstproblematiek van de jeugdzorg. 
Voordat de vraag wordt beantwoord, merken wij op dat het 
beeld dat ouders die hulp nodig hebben bij het opnieuw 
vormgeven van hun ouderschap door een scheidingssituatie, in 
het algemeen, geïndiceerde jeugdzorg nodig hebben, niet juist 
is. Veel ouders lukt het een ouderschapsplan op te stellen 
m.b.v. een mediator of advocaat zonder dat geïndiceerde 
jeugdzorg noodzakelijk is. Er is juist veel aan gelegen om, 
uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van ouders, zo 
vroeg mogelijk in het traject vergroting van problemen te 
voorkomen met voorlichting en advies. 
Indien het bureau jeugdzorg later in het proces constateert dat 
er jeugdzorg nodig is, dan zal de benodigde hulp worden 
geïndiceerd. Deze benodigde hulp is echter niet altijd direct 
beschikbaar, vanwege de wachtlijsten, tenzij er sprake is van 
een crisissituatie. Zoals de tweede ondergetekende in zijn brief 
van 4 februari jl aan de Tweede Kamer1 heeft aangegeven, is 
er op het gebied van wachtlijsten in de provinciale jeugdzorg 
sprake van grote verschillen tussen provincies en 
grootstedelijke regio's. Sommige provincies kunnen aan de 
stijgende vraag voldoen, bij andere blijven de wachtlijsten 
bestaan of nemen zelfs toe. Dit is een zorgelijke situatie en is 
reden de minder presterende provincies te confronteren met de 
cijfers en hun te vragen naar de oorzaken. Daarnaast wordt 
beoogd de provincies beter gebruik te laten maken van elkaars 
expertise op het terrein van de jeugdzorg. 
 
Administratieve lasten 
 
De leden van de CDA-fractie gaven aan dat zij aannemen dat 
de geschillenregeling, zoals omschreven in artikel 253a  en de 
processuele regeling van het ouderschapsplan, bedoeld in 
artikel 815 Rv, zullen leiden tot een zware belasting van de 
rechterlijke macht. Zij wijzen hierbij in het bijzonder op het 
zesde lid van artikel 253a dat vereist dat de rechtbank het 
verzoek binnen zes weken behandelt. Deze leden vroegen of 
de consequenties van een verzwaring van de werkdruk voor de 
rechter zijn voorzien en zo ja, welke maatregelen 
dienaangaande worden getroffen. 
De Raad voor de Rechtspraak heeft in zijn advies inzake het 
wetsvoorstel met betrekking tot een mogelijke verzwaring van 
de werklast het volgende aangegeven: “Indien het 
ouderschapsplan waarover nog een meningsverschil bestaat 
aan de orde wordt gesteld in een echtscheidingsprocedure, 
dan leidt dit tot een extra belasting van de Rechtspraak en een 
toename van doorlooptijden van procedures.” De 
behandelingstermijn van zes weken is nadien ingevoegd bij 
nota van wijziging. 
Voordat de gestelde vraag wordt beantwoord, merken wij het 
volgende op. De geschillenregeling, zoals opgenomen in artikel 
253a, is geen nieuwe procedure om een geschil aan de rechter 
voor te leggen. Het eerste lid stemt geheel overeen met het 
huidige artikel 253a en de leden twee tot en met zes komen in 
de plaats van de regeling van artikel 377h.  

                                                 
1 Kamerstukken II 2007/08, 29 815 en 31 015, nr.124. 
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Op grond van artikel 377h kunnen ouders die gezamenlijk het 
gezag uitoefenen, de rechter reeds verzoeken een regeling 
inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag te treffen.  
Wel is toegevoegd dat de rechtbank verplicht is het verzoek 
binnen zes weken in behandeling te nemen. Daartoe is 
overgegaan teneinde aan de kritiek tegemoet te komen dat 
deze procedures te lang zouden duren met als gevolg dat de 
conflicten verergeren. Daarbij komt dat voortdurende conflicten 
een negatieve invloed hebben op kinderen. Met nadruk dient 
hier te worden vermeld dat de rechter niet is verplicht binnen 
zes weken uitspraak te doen, maar dat hij binnen die periode 
met de behandeling ten minste een aanvang heeft gemaakt. 
Beslissen op het verzoek binnen zes weken kan ook niet 
steeds van de rechterlijke macht worden verlangd, omdat 
bijvoorbeeld in bepaalde gevallen eerst nog een onderzoek 
door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is dan wel de 
zaak zich bijvoorbeeld leent voor een mediationtraject. Juist 
vanwege deze mogelijke verwijzingen door de rechter is het 
van belang dat er voortgang plaatsvindt. 
Blijft over de vraag of de processuele regeling van het 
ouderschapsplan extra werk voor de rechter zal genereren. Het 
ouderschapsplan is bedoeld ouders te stimuleren om bij de 
afwikkeling van de scheiding zich goed rekenschap te geven 
van de gevolgen van de scheiding voor de kinderen. Dit is niet 
alleen een signaal aan de ouders zelf, maar ook aan hun 
rechtsbijstandverleners. Veel advocaten en mediators hanteren 
reeds in de praktijk een ouderschapsplan bij de opstelling van 
een scheidingsconvenant. Dit zal vermoedelijk leiden tot een 
toename van het aantal scheidingen op gemeenschappelijk 
verzoek. Wellicht zullen de moeilijke, escalerende 
scheidingsgeschillen, die nu reeds een zwaar en vaak een 
meervoudig beroep op de rechter doen, door de verplichting tot 
het opstellen van een ouderschapsplan extra conflictstof 
opleveren, waardoor de rechtspraak extra zal worden belast. 
Op voorhand is dit in ieder geval niet uit te sluiten.  
Het is belangrijk dat de consequenties van het wetsvoorstel, in 
het bijzonder de zwaarte van de zaken, worden gevolgd. Wij 
zullen hierover met de Raad voor de Rechtspraak afspraken 
maken en voor eventueel geconstateerde knelpunten een 
oplossing zoeken. 
 
Artikelen 
 
De leden van de SP-fractie vroegen of opneming in de wet van 
het door de Hoge Raad ontwikkelde, zogenoemde 
‘klemcriterium’ in de praktijk kan geschieden zonder toename 
van problemen van praktische aard. 
In het nieuwe artikel 251a lid 1 wordt onder meer het 
belangrijkste criterium om eenhoofdig gezag te verkrijgen 
gecodificeerd. De Hoge Raad heeft aangegeven dat uitsluitend 
wanneer er sprake is van een onaanvaardbaar risico dat de 
kinderen klem of verloren zouden raken tussen de ouders en 
niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd 
voldoende verbetering komt, het gezag aan één ouder kan 
worden toegekend (HR 10 september 1999, NJ 2000, 20). 
Aangezien het gaat om codificatie – het criterium is niet 
aangescherpt - is er geen aanleiding te veronderstellen dat dit 
een toename zou betekenen van het aantal problemen van 
praktische aard. Het blijft mogelijk één ouder met het gezag te 
belasten indien noodzakelijk. 
Het ligt niet voor de hand de regeling voor gedeeltelijke 
gezagsoverheveling, zoals opgenomen in het wetsvoorstel 
herziening kinderbeschermingsmaatregelen dat binnenkort ter 
advisering aan de Raad van State zal worden voorgelegd, af te 
wachten. Overigens heeft die regeling ook een ander karakter, 
omdat de gedeeltelijke gezagsoverheveling slechts mogelijk is 

indien een kind in het kader van een ondertoezichtstelling uit 
huis is geplaatst. 
 
De leden van de VVD-fractie vroegen wat wordt bedoeld met 
het woord contact in artikel 253a. 
Artikel 253a is aangevuld met leden die op hoofdlijnen 
overeenkomen met het bepaalde in artikel 377h (oud). Artikel 
377h geeft de rechter onder meer de mogelijkheid om ingeval 
van gezamenlijke gezagsuitoefening, op verzoek van de 
ouders of één van hen, een regeling inzake de omgang tussen 
het kind en de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats niet 
heeft, vast te stellen. Het woord ‘omgang’ impliceert echter dat 
één ouder verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding 
van de kinderen en dat de andere ouder het kind slechts af en 
toe mag zien. Aangezien dit ongewenst is, is het bepaalde in 
artikel 377h verplaatst naar de Titel 14, afdeling 2 (ouderlijk 
gezag). Daarbij is de terminologie gewijzigd in de zin dat de 
rechter een regeling inzake de uitoefening van het ouderlijk 
gezag kan vaststellen. Het woord omgang is nu gereserveerd 
voor de ouder zonder gezag.  
Ten overvloede merken wij op dat een beschikking waarin een 
verdeling van de zorg- en opvoedingstaken wordt vastgesteld, 
mede een beschikking kan omvatten inzake de contacten 
tussen het kind en de ouder bij wie het niet zijn 
hoofdverblijfplaats heeft. Laatstgenoemde beschikking dient uit 
een oogpunt van internationaal privaatrecht te worden 
beschouwd als een beschikking inzake het omgangsrecht. Een 
Nederlandse beschikking inzake het omgangsrecht kan op 
grond van de verordening Brussel IIbis zonder exequatur in 
een andere EU-lidstaat ten uitvoer worden gelegd. Wil men 
van die mogelijkheid gebruik kunnen maken, dan is het 
noodzakelijk dat in deze beschikking de gegevens worden 
opgenomen die in het daarop betrekking hebbende, door het 
Nederlandse gerecht af te geven certificaat (dat als bijlage aan 
de verordening is gehecht) moeten worden opgenomen. Het 
overige gedeelte van de beschikking houdende een verdeling 
van de zorg- en opvoedingstaken, kan worden beschouwd als 
een gezagsbeslissing in de zin van verordening Brussel IIbis. 
Voor de tenuitvoerlegging van een gezagsbeslissing in een 
andere EU-lidstaat is wel een exequatur van de rechter van de 
staat van tenuitvoerlegging nodig. 
 
De aan het woord zijnde leden vroegen naar een 
verduidelijking ten aanzien van het bepaalde in artikel 253a lid 
2 sub d. 
Deze leden wijzen er terecht op dat artikel 377c gaat over 
informatieverstrekking van derden aan de niet met het gezag 
belaste ouder. Het is echter voorstelbaar dat naar analogie van 
het bepaalde in artikel 377c een regeling wordt getroffen over 
informatie van derden indien de ouders gezamenlijk het gezag 
uitoefenen.  
De suggestie van deze leden de omgang en informatie, ook 
voor de met het gezag belaste ouder, op te nemen in titel 15 
die daarop betrekking heeft, is niet ondenkbaar maar daarvoor 
is niet gekozen, omdat het gaat om een regeling in het kader 
van de uitoefening van het ouderlijk gezag. 
 
 
De Minister van Justitie, 
Dr. E.M.H. Hirsch Ballin  
 
 
De Minister voor Jeugd en Gezin, 
Mr. A. Rouvoet  
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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE 
COMMISSIE VOOR JUSTITIE‘) 
 
Vastgesteld 8 juli 2008  
 
Samenstelling: 
Holdijk (SGP)  
Dölle (CDA) 
Tan (PvdA)  
Van de Beeten (CDA) 
(voorzitter) 
Broekers-Knol (VVD)  
De Graaf (VVD)  
Kneppers-Heynert (VVD)  
Kox (SP)  
Westerveld (PvdA) (vice-
voorzitter) 
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) 
Duthler (VVD)  
Yildirim (Fractie-Yildirim) 
 
 
 
 
De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding 
gegeven tot het maken van de volgende nadere opmerkingen 
en het stellen van de volgende nadere vragen. 
 
Inleiding 
 
De leden van de VVD-fractie waarderen de uitgebreide 
beantwoording van de door hen gestelde vragen in het 
voorlopig verslag. Zij hebben nog de volgende vraag. 
 
De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling de 
uitvoerige beantwoording van de gestelde vragen gelezen. 
Toch hebben zij nog enige aanvullende vragen, die deels zijn 
opgeroepen door het promotie-onderzoek van mevrouw 
Jeppesen de Boer dat, tijdens het lange uitblijven van de 
beantwoording door de regering, is gepubliceerd. 
 
De leden van de SP-fractie achten hun vragen in grote lijnen 
zeer bevredigend beantwoord, waarvoor dank. De memorie 
van antwoord roept echter toch twee (nieuwe) vragen op. 
 
Rol bijzondere curator 
 
De leden van de VVD-fractie is nog onvoldoende duidelijk wat 
nu eigenlijk de bedoeling van de regering is met betrekking tot 
de belangrijker rol die de bijzondere curator moet gaan spelen. 
Kan de regering de leden van de VVD-fractie nog eens een 

heldere uiteenzetting geven over c.q. toelichting geven op de 
plannen met betrekking tot de bijzondere curator inclusief de 
uitwerking ervan - plus kosten - in de praktijk?   
 
Gelijkwaardig ouderschap versus belang van het kind 
 
De leden van de PvdA-fractie onderkennen, dat enerzijds het 
gezamenlijk ouderlijk gezag en anderzijds het (voortgezet) 
ouderschap, ouderlijke zorg- en opvoedingstaken en 
omgangsregelingen, gedeeltelijk samenvallende maar op 
onderdelen te onderscheiden begrippen zijn. Als deze leden 
het goed hebben begrepen, ziet het ouderschapsplan zoals 
genoemd in dit wetsvoorstel uitdrukkelijk niet op het eerste 
begrip, maar wel op de overige begrippen. Is dit juist? 
 
In het promotie-onderzoek van mevrouw Jeppesen de Boer 
wordt aangetoond, dat voortzetting van het gezamenlijk 
ouderlijk gezag niet altijd in het belang is van het kind. Zo dat 
een juiste conclusie is: zou dat dan niet tevens consequenties 
moeten hebben voor het voortgezet ouderschap, i.c. de zorg- 
en opvoedingstaken en de omgangsregeling? Kan de regering 
in dit kader nog eens nader toelichten, waarom de beperkende 
formulering van artikel 377a niet in strijd zou zijn met de 
formulering van artikel 3, lid 1 van het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (IVRK)? (Bij alle maatregelen 
betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk 
welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 
wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de 
eerste overweging.) 
 
Is de vrees van de Webgroep Bezorgde Moeders, dat “van de 
nieuwe wet met haar nadruk op ‘gelijkwaardig ouderschap’ 
verwacht mag worden dat zij de belangen van kinderen nog 
verder zal ondergraven omdat er nog vaker tot een 
omgangsregeling besloten zal worden (…) ook in gevallen 
waarbij sprake was van huiselijk geweld tijdens het huwelijk, 
van het voortzetten van mishandeling of seksueel misbruik van 
de kinderen of mishandelen van de moeder als de kinderen 
worden overgedragen tijdens een omgangsregeling” 
ongegrond?  
Kan de regering overigens aangeven of zij overweegt om de 
uitkomsten van studie van mevrouw Jeppesen de Boer in 
komende wetgeving te betrekken? Zo nee, waarom niet? 
 
Een ouderschapsplan in een eerder stadium 
 
De leden van de PvdA-fractie hebben al eerder aangegeven 
het opstellen van een ouderschapsplan een goede zaak te 
vinden. Wel zouden deze leden graag zien, dat het instrument 
effectiever zou kunnen worden ingezet. In dit verband vroegen 
zij de minister van Justitie of hij bereid was met zijn collega 
voor Jeugd en Gezin te overleggen, of onder meer het door 
Schonewille voorgestelde ouderschapsplan ten tijde van het 
aangaan van een huwelijk of ander samenlevingsverband tot 
een grotere effectiviteit zou kunnen leiden dan het nu in te 
voeren ouderschapsplan ten gevolge van een echtscheiding. 
De minister van Justitie antwoordt daarop, dat hij de 
ontwikkelingen eerst eens af wil wachten en daarna de hele 
echtscheidingsketen in ogenschouw wil nemen. Echter het 
voorstel van Schonewille heeft nu juist betrekking op een fase 
die – naar deze leden hopen – nog niet in de 
echtscheidingsketen is gelegen en mogelijk niet tot een 
echtscheiding behoeft te leiden, als het advies zou worden 
uitgevoerd. Een ouderschapsplan kan ook op een niet 
gejuridiseerde wijze worden bekeken. Dit nu hoort bij uitstek bij 
het programmaministerie voor Jeugd en Gezin thuis.  
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Wil de regering haar afwijzende antwoord in deze nog eens 
heroverwegen? 
 
Administratieve scheiding 
 
De regering is niet ingegaan op de vraag van de leden van de 
PvdA-fractie, of ook zij vindt, dat het massale gebruik van de 
flitsscheiding illustreert, dat er een evidente maatschappelijke 
behoefte bestaat aan een eenvoudige (administratieve) 
scheiding. 
Deze leden menen in de brief van de minister van Justitie van 
28 maart 20071 gelezen te hebben, dat een administratieve 
scheiding goed mogelijk zou zijn, mits maar een constitutieve 
beslissing ter zake zou worden genomen. Daaruit menen zij te 
mogen afleiden, dat dit kabinet niet afwijzend staat tegenover 
een dergelijke administratieve scheiding. In de memorie van 
toelichting echter wijst de regering deze mogelijkheid rigoureus 
af: “dit kabinet is niet voornemens…” Hoe moeten deze leden 
deze tournure – op zijn minst in toonzetting - verstaan? Kent 
de regering wellicht onderzoeken onder de bevolking, die 
uitwijzen dat er geen behoefte aan een vorm van 
administratieve echtscheiding zou bestaan?  
 
Mediation en jeugdzorg 
 
In de paragraaf Mediation en jeugdzorg wijdt de regering enige 
woorden aan de kosten van – kort gezegd -  forensische 
mediation. Deze dienen door partijen gezamenlijk gedragen te 
worden. Zij vallen niet onder het regime van mediation naast 
rechtspraak. Deze vorm van door de rechtbank opgedragen 
mediation, voorheen ook wel deskundigenbericht met 
gebruikmaking van mediation genoemd en, naar de leden van 
de SP-fractie zich hebben laten vertellen, thans 
“ouderschapsonderzoek” geheten, is een voor rechters 
buitengewoon belangrijk hulpmiddel om onwillende ouders 
toch, zij het onder enige dwang, aan tafel te krijgen om na te 
denken over de, in verband met hun scheiding noodzakelijke, 
regelingen voor hun kinderen. De kosten zijn hoog, €3500,- of 
meer, en vormen voor ouders die toch eigenlijk al niets willen – 
ze zijn immers niet bereid een mediationtraject in te stappen – 
veelal een goede reden om niet zelf na te denken over hun 
kinderen. De rechter moet de knoop dan maar doorhakken. 
Dat dit niet in het belang van de kinderen is is zonneklaar.  
 
Nu zegt de regering dat de bepaling in artikel 284 lid 1 Rv dat 
“de artikelen 195, 199 en 200 Rv van overeenkomstige 
toepassing zijn in verzoekschriftprocedures, tenzij de aard van 
de zaak zich hiertegen verzet” ruimte geeft om in het belang 
van het kind een forensisch mediator aan te wijzen zonder 
partijen hiervoor een voorschot te vragen en in debet te stellen. 
De vraag van de leden van de SP-fractie is nu: door wie 
worden die kosten uiteindelijk gedragen? Wordt alsnog een 
van de partijen of beide ouders in de kosten veroordeeld, of 
blijven deze kosten ten laste van ’s Rijks kas? 
 
Relatie met Brussel IIbis 
 
Voorts roept de memorie van antwoord, artikelsgewijs 
commentaar, nog de volgende vraag op. De regering merkt ten 
overvloede op dat een beschikking inzake het omgangsrecht 
op grond van Brussel IIbis met een certificaat maar zonder 
exequatur in andere EU-lidstaten ten uitvoer kan worden 
gelegd. De theorie is de leden van de SP-fractie bekend. Zij 
zouden echter graag iets horen over de praktijk. Ligt hier een 
taak voor de Centrale Autoriteit, onderdeel van het ministerie 
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van Justitie, en zo ja, hoe komt het dat het in voorkomende 
gevallen de Centrale Autoriteit niet lukt om nakoming van een 
beschikking van de Nederlandse rechter af te dwingen? Graag 
ontvangen deze leden hier  duidelijkheid over. 
 
De leden van de commissie zien de reactie van de minister 
met belangstelling tegemoet. 
 
De voorzitter van de commissie Justitie, 
Van de Beeten 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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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 



  



 


