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Doelstelling 
 
OMGANGS(ON)RECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door 
(echt)scheiding, worden kinderen in een situatie 
geplaatst waar ze niet voor hebben gekozen.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook 
na de scheiding, omgang met je kinderen blijft 
hebben.  
 
Het omgangsrecht is vastgelegd in artikel 377 Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit artikel valt onder het zogenaamde Civiele Recht, 
waarbij men meestal uitgaat van de redelijkheid en 
billijkheid. 
 
Te vaak komt het echter voor dat één van de ouders 
geen contact meer kan hebben met zijn of haar 
kinderen, omdat, als er een omgangsregeling 
vastgesteld moet worden, er op allerlei manieren 
tegenwerking wordt ondervonden. 
Dit kan zijn door de verzorgende ouder maar ook door 
advocaten, raden voor de Kinderbescherming, 
gezinsvoogdij-instellingen en andere organisaties. 
 
Het gevolg van het niet vaststellen of nakomen van een 
omgangsregeling is, dat de niet verzorgende ouder de 
kinderen zeer lange tijd, zoniet voorgoed, kwijt kan 
raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het 
kind zijn dan niet te overzien. 
 
Ieder kind heeft recht op omgang, bescherming en 
verzorging van beide ouders. 
Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen kind en ouder bestaat een onvervangbare band 
die niet verandert na een (echt)scheiding. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
DE STICHTING DWAZE VADERS 
 
De Stichting “Dwaze Vaders” is opgericht op 21 
september 1989 met als doel: 
 
Het waarborgen van het contact met beide ouders 
voor kinderen na (echt)scheiding. 
 
Hoe willen we dit bereiken? 
Nadat we op 1 januari 1998 een van onze eerste 
doelstellingen verwezenlijkt zagen, namelijk dat beide 
ouders ouder blijven (beide ouders behouden het 
ouderlijk gezag), bleken de problemen met de omgang 
niet van de baan. 
 
Nog steeds kan de ouder, die de dagelijkse verzorging 
heeft, het kind bijna straffeloos weghouden bij de andere 
(niet verzorgende) ouder. 
 
 

Er zijn sancties mogelijk (geldboete en gevangenisstraf),  
maar deze worden in de praktijk slechts zelden 
uitgesproken. 
 
Door het niet nakomen van de omgang strafbaar te 
stellen, d.w.z.: het omgangsrecht in het Strafrecht 
onder te brengen, verwachten wij, vanwege de 
preventieve werking die er van uitgaat, dat alle kinderen 
beide ouders kunnen blijven zien. 
En wanneer de verzorgende ouder halsstarrig de 
omgang blijft frustreren, bestaat er in het Strafrecht 
vervolgens de mogelijkheid tot de volgende sancties: 
Taakstraf, geldboete en hechtenis. 
 
Omdat voor een geldboete de verzorgende ouder een 
zeker inkomen dient te hebben en daardoor niet voor 
een ieder van toepassing is, en hechtenis niet goed is 
voor een kind, is binnen het Strafrecht de taakstraf een 
heel goed preventief middel om de niet meewerkende 
ouder te corrigeren. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
WAT DOET DE STICHTING DWAZE VADERS? 
 
- Een aantal avonden per week is de Stichting direct 

telefonisch bereikbaar om uw vragen te 
beantwoorden. 

- 1 maal per kwartaal het uitgeven van de 
Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief worden actuele 
onderwerpen beschreven die met het omgangs-
(on)recht te maken hebben. 

- Het organiseren van avondspreekuren voor 
donateurs bij advocaten. 

- Het organiseren van regio-avonden door heel het 
land waarbij informatie wordt verstrekt en lotgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten. 

- Het organiseren van een jaarlijks terugkerende 
Landelijke Dag waarbij sprekers worden 
uitgenodigd. 

- Contact houden met de politiek via een werkgroep. 
In de politiek worden immers de beslissingen 
genomen over het Omgangsrecht. 

- Helpen bij het schrijven van klachtenbrieven tegen 
instanties. 

- Informatieverstrekking via Internet. 
- En…..uiteraard u moed geven, u staat volstrekt niet 

alleen in deze omstandigheden. 
 

Informatie over de Stichting Dwaze Vaders kunt u 
aanvragen bij: 

 
Stichting "Dwaze Vaders"  

Postbus 1086  
2410 CB Bodegraven 

  
Algemeen informatienummer: 0172 - 611384 

E-mail:  mail@dwazevaders.nl 
                      Internet:    www.dwazevaders.nl 
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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.dw zevaders.nl a
Fax: 0172611384 
  
Bestuur: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    André Cox 
Annemarie Willemsen     
 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 66: Leo Bevaart 
 

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

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

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Van de Bestuurstafel 
 
2008 Is uiteindelijk dan toch het jaar van de verandering 
geworden. Een aantal wetten, waarover al jaren gesproken 
werd, zijn eindelijk aangenomen door de Eerste Kamer. Het 
gaat om de wetswijzigingen ten aanzien van “geregistreerd 
partnerschap, geslachtsnaam en gezamenlijk gezag (29.353)”, 
“Wet tijdelijk huisverbod (30657)” en natuurlijk “Wet 
bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding 
(30145)”. Deze laatste wet heeft heel wat op- en aanmerkingen 
opgeleverd de afgelopen jaren, ook van de Stichting. 
 
Wanneer deze wetten van kracht zullen gaan is nog niet 
bekend op het tijdstip van schrijven. Daarnaast zijn ook een 
aantal artikelen en/of verslagen verschenen zoals een 
onderzoeksverslag van de expertisegroep Zedenzaken waarin 
wordt beschreven dat in de meeste gevallen de 
beschuldigingen van kindermisbruik onterecht zijn bij 
echtscheidingen.  
 
Uit al deze berichtgevingen lijkt het erop dat er toch een lichte 
beweging is binnen het echtscheidingsgebied, ook al gaat het 
maar heel erg langzaam. Belangrijk is in ieder geval dat er nu 
in de wet over gelijkwaardigheid wordt gesproken. 20 Jaar 
geleden was dit nog ondenkbaar. Wellicht een start van een 
mentaliteitsverandering ten aanzien van de opvoeding van 
kinderen. Dit laatste is nodig om daadwerkelijke veranderingen 
teweeg te brengen. 
Vooruitlopend op de wet heeft de stichting inmiddels ook het 
briefpapier aangepast. De zin “omgangsrecht voor- en met 
kinderen” is veranderd in “gelijkwaardig ouderschap na 
scheiding”, wat meer van deze tijd is. Misschien had u het al 
opgemerkt.  
 
Wat kunt u het komende jaar van de stichting verwachten: 
Politiek zal het even wat rustiger zijn. Het gaat vooral nu om de 
uitvoerende machten die deze wetten moet gaan 
implementeren in ouderschapsplannen e.d. Dit zullen we zeker 
in de gaten houden. Dat geldt natuurlijk ook voor andere 
gebieden waar dit jaar geen wetten zijn aangepast. 
Daarnaast blijven we altijd de helpende hand bieden aan 
mensen die vragen hebben via internet en telefoon en met het 
advocaten spreekuur en staat in de planning om meer 
regioavonden te organiseren om mensen nog meer de 
mogelijkheid te geven om hun vragen te stellen en ervaringen 
te delen. Dat dit zeer nuttig is, is wederom uit de laatste 2 
regioavonden gebleken. Er is veel informatie uitgewisseld en 
ze werden redelijk goed bezocht. 
Verder kunt u natuurlijk ook altijd veel informatie vinden op 
onze website, die wij zo up to date als mogelijk proberen te 
houden. Dat dit een groot succes is kunt u zien aan het aantal 
bezoekers links onder op de site. Het zijn er altijd weer 
duizenden per maand.  Daarom bestaan we ook nog steeds, 
zelfs voor het 20e jaar het komende jaar, een jubileum. Al 
beseffen we natuurlijk het dubbele gevoel hierin. 
 
Perry Stuart 
 
Ondanks de omstandigheden, wenst het bestuur van de 
Stichting Dwaze Vaders u: 
 
prettige kerstdagen en een gezond en 
gelukkig 2009 
 
 met  een goed contact met uw kinderen uiteraard. 

Regioavonden 
Bodegraven 
 
27 november was er een goed bezochte regioavond in 
Bodegraven waardoor het een geslaagde avond werd. 
 
Opvallend was dat de nieuwe donateurs  niet  op de hoogte 
waren van het feit dat scholen verplicht zijn informatie te 
verschaffen aan de niet verzorgende ouder omtrent het reilen 
en zeilen van de kinderen op de school (art 377 BW).  
 
Een aanwezige lerares van een basisschool was zeer verrast 
over dit wetsartikel en zou dit direct bij het schoolbestuur 
kenbaar maken.  
 
Verder is er uitvoerig gesproken over art 279 WvS, waarover 
meer verderop in deze Nieuwsbrief. 
 
Ook konden de donateurs vragen stellen aan    
Mr. J.M. Wigman die deze avond aanwezig was.  
 
Uit de positieve reacties blijkt dat er toch behoefte bestaat aan 
deze avonden. Wij zullen dan ook trachten minstens 6 maal 
per jaar een regioavond te organiseren.  
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Wet bevordering 
voortgezet ouderschap 
en zorgvuldige scheiding 
aangenomen
25 november 2008

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige 
scheiding is door de 1  Kamer na ste stemming bij zitten en 
opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en 
D66 stemden tegen.

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een structurele basis voor 
succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen (EK 
30.145, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 
De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.  

Dit wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 
van Rechtsvordering ter bevordering van het ouderschap na 
een scheiding.  

Het wetsvoorstel verplicht ouders tot het opstellen van een 
ouderschapsplan. In dit plan moeten afspraken gemaakt 
worden over verzorging en opvoeding van kinderen als ouders 
gaan scheiden.Het voorstel is er op gericht dat ouders 
vroegtijdig nadenken over de invulling van het ouderschap na 
scheiding en hierover afspraken maken om onnodige conflicten 
te voorkomen.  

Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat beide ouders na de 
scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de 
kinderen. Daarnaast wordt ook de zogenaamde flitsscheiding 
afgeschaft. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de 
burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd 
partnerschap en dat vervolgens buiten de rechter om te 
beëindigen.  

Op 1 juli 2004 is het Initiatiefvoorstel-Luchtenveld wet 
beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en 
vormgeving voortgezet ouderschap (29.676) over hetzelfde 
onderwerp ingediend. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel 
op 20 juni 2006 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 
De fractie van D66 stemde voor. 

 
 
 
 

           
 
 
 

Recht toe Recht aan 
 
Advocaten, specialisme, kosten en procedures  
 
Indien ouders uit elkaar gaan, zullen een aantal zaken moeten 
worden geregeld. Komt u er in onderling overleg niet uit, dan 
heeft u een advocaat nodig. In bepaalde zaken 
(echtscheidingen) is een advocaat sowieso verplicht, omdat de 
zaak bij de rechtbank moet worden aangebracht. 
 
Recent is de advocatuur nog in het nieuws geweest in verband 
met de tarieven die worden gehanteerd. Kennelijk leeft bij veel 
mensen het idee dat advocaten vooral duur zijn, zonder dat 
altijd goede kwaliteit wordt geleverd. Dat geldt zeker voor een 
aantal advocaten, maar ook in mijn beroepsgroep geldt dat de 
goeden onder de kwaden lijden. In deze column wil ik u wijzen 
op het belang om in familiezaken te kiezen voor een advocaat 
die is gespecialiseerd in familierecht. 
 
Voor u zijn twee aspecten van belang bij het inschakelen van 
een advocaat: de kwaliteit en de kosten. Zeker in familiezaken 
kunnen de kosten hoog oplopen, omdat het uitgebreide en 
complexe zaken kunnen zijn. En omdat het over uw kinderen 
gaat, wilt u een advocaat die ook begaan is met u en uw 
kinderen. 
 
Helaas blijkt het familierecht in Nederland een wat 
ondergeschoven kindje te zijn. Familierecht zul je niet zo snel 
tegen komen in een commerciële praktijk. Daarnaast zijn er 
veel advocaten die familiezaken ‘erbij doen’ omdat ze een 
algemene praktijk voeren. Een simpele echtscheiding zal niet 
zoveel problemen opleveren, maar met een lastige 
omgangszaak ligt dat anders. Door onwetendheid blijft zo’n 
zaak vaak te lang liggen, wordt er geen goed advies gegeven 
en wordt er niet adequaat en voortvarend opgetreden.  
 
Bij een lastige (omgangs)zaak is het van groot belang om de 
hoofdzaken van de bijzaken te scheiden, zeker als er een 
dossier ligt met allerlei verwijten en moddergooierij. Een goede 
inschatting van uw mogelijkheden, op welke aspecten juist wel 
en juist niet de nadruk moet liggen, de beïnvloeding van de 
rechter en uw eigen proceshouding zijn aspecten waarvoor 
specialisme is vereist. 
 
Naar mijn mening moet juist in het familierecht voortvarend 
worden opgetreden. Je moet er bovenop zitten. Is er nog 
ruimte voor overleg, of moet er juist snel worden 
geprocedeerd? Afwachten is familiezaken is vaak de slechtste 
oplossing. 
 
Een advocaat is op grond van de gedragsregels verplicht om 
eerst te bekijken of een minnelijke schikking mogelijk is. Dat is 
logisch: indien er samen uit te komen valt, heeft dat altijd de 
voorkeur boven een procedure. Of er overeenstemming kan 
worden bereikt, kan al snel blijken. Komt er geen reactie op 
een verzoek om er samen uit te komen, dan is het duidelijk: 
direct procederen. Komt er wel een reactie waaruit 
welwillendheid blijkt, dan kan dat een reden zijn om verder 
overleg te voeren. Liggen de standpunten te ver uit elkaar, dan 
ligt het starten van een procedure voor de hand.  
 
De voordelen van het voeren van overleg zijn duidelijk (zeker 
indien er ook overeenstemming wordt bereikt): minder of geen 
strijd, geen (uitgebreide) procedures en beperking van de 
kosten. De problemen ontstaan echter indien het overleg niet 
vlot, en een mogelijke oplossing ver weg ligt. De kosten lopen 
snel op, en de vertraging kan uw positie in gevaar brengen. 
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Het voeren van overleg is voor een advocaat een tijdrovende 
bezigheid: eerst een voorstel opstellen, daar een reactie op 
ontvangen, die reactie vervolgens bespreken en een 
tegenvoorstel opstellen, enz. Afhankelijk van de zaak kan het 
zo zijn dat een procedure uiteindelijk minder tijd kost en dus 
ook minder kostbaar is. U zult steeds met uw advocaat moeten 
bekijken of het zin heeft om verder te onderhandelen, of dat 
het beter is om dan toch een procedure te starten.  
 
Overigens hoeft het starten van een procedure niet te 
betekenen dat er geen overleg meer kan plaatsvinden, dat kan 
namelijk altijd. Zelfs tot op de zitting kan er overeenstemming 
worden bereikt. De aard en de toon van uw processtuk zal 
daarin wel een bijdrage moeten leveren: stelt u daarin de boel 
op scherp, en gooit u met modder, dan wordt de kans op een 
prettig en vruchtbaar onderling overleg een stuk kleiner. 

 
WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 
advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

R uime 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. 

 
Uw positie kan gevaar lopen indien het overleg niet snel iets 
oplevert. Stel dat er geen omgang is, en u probeert in onderling 
overleg tot een (voorlopige) omgangsregeling te komen. Mocht 
u na maanden overleg nog steeds geen overeenstemming 
hebben bereikt, en geen enkel contact met uw kind hebben 
gehad, dan moet u dat vervolgens in een procedure weer goed 
zien te maken. Hoe langer er geen omgang is, hoe moeilijker 
het wordt. Zeker als u in kort geding een kans wil maken om 
een voorlopige omgangsregeling af te dwingen, dient de 
periode dat er geen omgang is geweest zo kort mogelijk te zijn. 
 
Een advocaat die niet is gespecialiseerd in het familierecht, 
maakt geregeld verkeerde keuzes. Ons kantoor neemt 
regelmatig zaken over omdat cliënten ontevreden zijn over hun 
advocaten. De volgende klachten komen wij vaak tegen: 
 

- ten onrechte het advies gegeven om rustig aan te 
doen, de zaak niet onder druk zetten, het komt 
namelijk vanzelf wel goed 

- de toezegging dat er zou op korte termijn een 
procedure zou worden gestart, terwijl dat niet is 
gebeurd 

- de advocaat liet zich op de zitting te weinig van 
zich horen, en gaf onvoldoende weerwoord tegen 
de wederpartij, waardoor de cliënt eigenlijk zelf 
zijn belangen moest verdedigen en het woord 
moest doen 

 
Daarnaast merken wij dat niet gespecialiseerde advocaten 
juridische mogelijkheden laten liggen die voor u van groot 
belang zijn, zoals:  
 

- de mogelijkheid om door middel van een kort 
geding een voorlopige omgangsregeling tot stand 
te brengen 

- te verzoeken om de omgangsregeling zodanig 
concreet vast te leggen dat er geen overleg meer 
hoeft plaats te vinden over de verdeling (zoals de 
verdeling van de vakanties te laten aansluiten op 
het omgangsweekend (klopt altijd!), de 
zomervakantie bijvoorbeeld zo te verdelen dat in 
de even jaren uw kind in de eerste helft bij u is, 
en in de oneven jaren de tweede helft, de 
Kerstdagen bij toerbeurt te verdelen, enz.) 

- het vragen van een informatieregeling (bij een 
omgangsprocedure), zonodig met actuele en 
recente foto’s van uw kind 

- u wijzen op de verplichting van derden (zoals de 
school) om aan u rechtstreeks informatie te 
verstrekken over uw kind 

 

Met een gespecialiseerde advocaat is er vaak meer uit uw 
zaak te halen. Daarmee bespaart u uiteindelijk ook kosten, en 
voorkomt het teleurstellingen indien u van tevoren een goede 
inschatting van uw kansen heeft gekregen. Heeft u dus een 
advocaat nodig, zorgt u dan dat u een advocaat vindt die 
gespecialiseerd is op het familierecht. 
 
Mr. J.M. Wigman, advocaat te De Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

7  

Indexering alimentaties  
voor 2009 vastgesteld 
 
Met ingang van 1 januari 2009 worden de uitkeringen voor 
levensonderhoud automatisch verhoogd. Minister E.M.H. 
Hirsch Ballin van Justitie heeft het percentage daarvoor 
vastgesteld op 3,9 %. De beschikking met toelichting is 
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 18 
november 2008 (Stct. 224). 
 
De verhoging is van rechtswege:  
Het indexeringspercentage wordt jaarlijks berekend aan de 
hand van de ontwikkeling van de indexcijfers van de CAO-
lonen in de periode september-september. Bij de samenstelling 
van dit indexcijfer wordt behalve met de ontwikkeling van de 
salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de 
ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de 
ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren. 
Het percentage van 3,9 % geldt automatisch voor alle 
alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door 
partijen zelf zijn afgesproken. De verhoging van de alimentatie 
wordt berekend over het uitkeringsbedrag zoals het op 31 
december 2008 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd. 
In dat bedrag zijn dan ook begrepen de indexeringen die in 
vorige jaren, vanaf 1 januari 1974, hebben plaatsgevonden. 
 
Uitzonderingen op de regel:
In één geval geldt de wettelijke indexering in het geheel niet. 
Als namelijk vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in 
de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede 
afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het peil van het 
inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet 
van rechtswege verhoogd met de vastgestelde percentages. 
Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de 
rechter heeft bepaald of wat partijen zijn overeengekomen. 
 
Uitsluiting van de indexering:  
Bij alimentaties die zijn vastgesteld na 1 januari 1973 kan men 
afwijken van de algemene indexeringsregeling. 
Enkele voorbeelden:  
Er kunnen redenen zijn om niet mee te doen aan de 
aanpassing van rechtswege van de alimentatie. Men houdt dan 
liever vaste bedragen aan; 
* Als de alimentatieplichtige bijvoorbeeld moet leven van een 
vast inkomen dat niet meegaat met het loon- en prijspeil, kan 
automatische stijging van de alimentatie voor hem bezwaarlijk 
zijn. Men kan dan bij overeenkomst de indexering van 
rechtswege uitsluiten. Ook kan elk van de partijen de rechter 
vragen die indexering uit te sluiten; 
* Men kan de wettelijke indexering ook voor een bepaalde tijd 
uitsluiten, bijvoorbeeld voor een jaar. Er kan daarvoor reden 
zijn als de alimentatie aan het eind van het jaar werd 
vastgesteld en bijvoorbeeld als de alimentatieplichtige niet op 
korte termijn op inkomensverhoging kan rekenen; 
* Men wil de voorkeur geven aan een andere vorm van 
automatische aanpassing van de alimentatie, bijvoorbeeld door 
die te koppelen aan wijzigingen in het salaris van de 
alimentatieplichtige, of aan een prijsindexcijfer. 
In artikel 402a Boek 1 BW is uitdrukkelijk vastgelegd dat de 
rechter die de wettelijke indexering uitsluit daarbij tevens kan 
bepalen dat de alimentatie op een andere wijze dan door de 
wettelijke indexering zal worden aangepast. De rechter kan 
hiertoe overgaan op verzoek van de onderhoudsplichtige of de 

onderhoudsgerechtigde, maar ook 'ambtshalve', d.w.z. zonder 
dat hem daartoe formeel is verzocht. 
Aldus kan de rechter de wijziging van de alimentatie 
bijvoorbeeld koppelen aan de ontwikkelingen van het inkomen 
van de alimentatieplichtige, dus een zogenaamde 'aanpassing 
op maat' bewerkstelligen. Maar ook de alimentatieplichtige en 
de alimentatiegerechtigde zullen in de overeenkomst waarbij zij 
de wettelijke indexering uitsluiten, in plaats daarvan zo’n 
speciaal aanpassingscriterium kunnen opnemen. In dat geval 
is de gang naar de rechter is niet nodig. 
Als de rechter een 'aanpassing op maat' geeft, kan hij op 
verzoek tevens een regeling vaststellen omtrent de wijze en 
tijdstippen waarop de onderhoudsplichtige aan de 
onderhoudsgerechtigde gegevens dient te verschaffen ten 
behoeve van de aanpassing. 
Zo'n regeling kan eventueel ook later nog aan de rechter 
worden gevraagd. Ook kan een door de rechter vastgestelde 
'informatieregeling' op verzoek alsnog door de rechter worden 
gewijzigd. 
Mocht uitsluiting van de wettelijke indexering, bijvoorbeeld na 
verloop van tijd, onbillijke verschillen te zien geven met de 
algemene regeling, dan kan men de rechter verzoeken de 
uitsluiting ongedaan te maken. Daarna is de algemene regeling 
weer van toepassing. 
 
Als men de verhoging onbillijk vindt:  
Zoals gezegd vindt de verhoging van 3,9% van rechtswege 
plaats. Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen 
partijen is daarvoor niet nodig. 
Als men de verhoging onbillijk vindt, zijn er twee 
mogelijkheden: 
1. Partijen treffen zelf een andere regeling. Het staat hun vrij 
om overeen te komen dat niet de totale verhoging, maar een 
deel daarvan of helemaal geen verhoging betaald hoeft te 
worden; 
2. Is dat niet mogelijk, dan kan men aan de rechter vragen een 
andere regeling te treffen. Daarbij is de hulp van een advocaat 
onontbeerlijk. De rechter zal, voordat hij een beslissing neemt, 
ook de andere partij horen. 
Maakt men van beide mogelijkheden geen gebruik, dan wordt 
dus de alimentatie per 1 januari 2009 verhoogd met 3,9 %. 
Percentages vanaf de invoering van de indexering :  
Al naar gelang het jaar van vaststelling (1973, 1972, 1971, 
1970 of eerder), bedroeg het percentage van de op 
1 januari 1974 ingegane verhoging: resp. 12, 23, 40 en 54%. 
 
Percentage per  
01-01-1975   16 %  
01-01-1976   13 %  
01-01-1977   7 %  
01-01-1978   8 %  
01-01-1979   6 %  
01-01-1980   6 %  
01-01-1981   4 %  
01-01-1982   3 %  
01-04-1983   6,4 %  
01-01-1984   geen 
percentage vastgesteld  
01-01-1985   0,5 %  
01-01-1986   1,1 %  
01-01-1987   1,3 %  
01-01-1988   0,5 %  
01-01-1989   1 %  
01-01-1990   1,6 %  
01-01-1991   3,2 % 
 

01-01-1992   3,7 %  
01-01-1993   4,2 %  
01-01-1994   2,5 %  
01-01-1995   1,3 %  
01-01-1996   1,1 %  
01-01-1997   1,7 %  
01-01-1998   2,3 %  
01-01-1999   3,3 %  
01-01-2000   2,5 %  
01-01-2001   3,3 %  
01-01-2002   4,6 %  
01-01-2003   3,9 %  
01-01-2004   2,5 %  
01-01-2005   1,1 %  
01-01-2006   0,9 %  
01-01-2007   1,8 %  
01-01-2008   2,2 %  
01-01-2009   3,9.% 
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Kabinet verbetert inning 
van partneralimentatie 
Persbericht | 15-08-2008 

Als na een (echt)scheiding of ontbinding van een geregistreerd 
partnerschap de onderhoudsplichtige ex-partner in gebreke 
blijft, kan voor inning van de partneralimentatie het Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden 
ingeschakeld.  
 
Naar verwachting zullen de meesten van de huidige groep van 
12.000 ex-partners die in de bijstand zitten omdat zij geen 
alimentatie ontvangen, met de regeling worden geholpen.  
Dit geldt ook voor de jaarlijkse instroom van in totaal 3.200 
verzoeken van alimentatiegerechtigden voor inning van 
partneralimentatie.  
De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin 
van Justitie en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin 
ingestemd met een daartoe strekkende wetswijziging. 
 
Het doel van de regeling is de (vrijwillige) betaling (weer) op 
gang te brengen.  
Het kabinet gaat nog steeds ervan uit dat betaling van 
alimentatie in beginsel op vrijwillige basis moet gebeuren.  
Lukt dat niet dan kan een beroep op het LBIO worden gedaan.  
Daarmee wordt het algemene belang van behoorlijke 
nakoming van alimentatieverplichtingen gewaarborgd. 
 
Met de voorgenomen taakuitbreiding van het LBIO komt er 
voor de burger één laagdrempelige en kosteloze voorziening 
voor de inning van partner- en kinderalimentatie.  
Dit bevordert niet alleen een uniforme afwikkeling van 
verzoeken om invordering, maar biedt ook kostenvoordelen.  
Voor inning van kinderalimentatie kon al een beroep op de 
organisatie worden gedaan.  
In de praktijk blijkt dit een effectieve voorziening te zijn. 
Overigens is het niet verplicht het LBIO in te schakelen.  
Bij wanbetaling kan de alimentatiegerechtigde ook naar de 
deurwaarder om bijvoorbeeld beslag op het loon van de ex-
partner te leggen. 
 
Als de onderhoudsplichtige ex-partner niet betaalt, zijn 
degenen die recht hebben op alimentatie in de meeste 
gevallen aangewezen op de bijstand omdat zij over 
onvoldoende inkomsten beschikken.  
 
De voorgestelde maatregel bevordert nakoming van de 
alimentatieverplichting en kan na verloop van tijd het beroep op 
de bijstand zelfs beperken. Bovendien ontlast de regeling 
gemeenten in de uitvoering van hun bevoegdheid om de 
bijstand te verhalen op de onderhoudsplichtigen, als voor het 
bedrag van de alimentatie een rechterlijke uitspraak voor 
handen is. De belanghebbende kan zo nodig worden 
doorverwezen naar het LBIO. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe uitgangspunten 
voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand 
 
Persbericht | 24-10-2008 
 
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van 
staatssecretaris Albayrak van Justitie om het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand te hervormen. Door de 
maatregelen blijft Nederland ook in de toekomst verzekerd van 
een solide en betaalbaar stelsel. Het kabinet verwacht dat 
mensen vaker eerst zelf een oplossing proberen te vinden voor 
hun conflicten, voordat zij een beroep doen op de 
gesubsidieerde rechtsbijstand. De toegang tot het recht blijft 
echter gewaarborgd. 
Het kabinet heeft de in het coalitieakkoord opgenomen 
structurele bezuiniging van 50 miljoen euro aangegrepen om in 
nauw overleg met de sector het gehele stelsel van de 
gesubsidieerde rechtsbijstand te onderzoeken. De vandaag 
gepresenteerde maatregelen volgen op een lang gekoesterde 
wens om het stelsel te moderniseren en toe te spitsen op de 
huidige en toekomstige behoefte aan rechtsbijstand. In 
opdracht van de staatssecretaris van Justitie heeft de 
‘regiegroep programma duurzame en toegankelijke 
rechtsbijstand’ onder voorzitterschap van prof. drs. M.H. 
Meijerink het advies ‘Van duur naar duurzaam’ opgesteld, dat 
vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. 
Kern van het advies is dat toegang tot het recht breder is dan 
toegang tot de rechter. Nog te vaak is het beleid gericht op de 
optimale toegang tot de advocaat en de rechter in plaats van 
de toegang tot een oplossing van het probleem. Daar waar 
andere wegen voorhanden zijn om een geschil tot een 
oplossing te brengen, dient men niet direct naar de rechter te 
stappen. In de visie van het kabinet dient het oplossen van 
juridische geschillen centraal te staan in het nieuwe stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Het kabinet wil voorkomen dat burgers een geschil uit handen 
wordt genomen. Partijen kunnen zelf een grote rol spelen bij 
het vinden van een oplossing voor hun geschil. Het blijkt dat zij 
ook vaak graag opties aangereikt willen krijgen om het geschil 
tot een oplossing te brengen. Daarbij zijn ze het best 
gemotiveerd een oplossing uit te voeren die zij zelf tot stand 
hebben gebracht. Door die benadering wordt het stelsel 
toegespitst op de wensen van deze tijd en behoudt Nederland 
een solide en betaalbare vorm van gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 
Door de gekozen aanpak boekt het kabinet besparingen, die 
oplopen van 9,7 miljoen in 2009 tot 72,6 miljoen in 2015. De 
besparingen zijn vanaf 2012 hoger dan de taakstelling van 50 
miljoen euro uit het coalitieakkoord. Dit is nodig om de 
besparingsverliezen in 2009 tot en met 2011 op te kunnen 
vangen. Inclusief de noodzakelijke wetswijziging zullen de 
nieuwe uitgangspunten voor de gesubsidieerde rechtsbijstand 
vanaf 2012 volledig zijn ingevoerd. 
 
Proactieve geschiloplossing door de overheid 
Het kabinet vindt dat overheidsinstanties door een proactieve 
aanpak van geschillen de kosten voor de burger, rechtsbijstand 
en rechtspraak kunnen beperken. De ervaringen bij onder 
andere het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
leren dat door vroegtijdig telefonisch contact met burgers en de 
inzet van mediation veel problemen kunnen worden opgelost 
die anders uitmonden in slepende procedures. Deze aanpak 
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levert uiteindelijk vanaf 2012 een besparing op van ruim € 7 
miljoen. Het kabinet wil dat alle overheidsinstanties deze 
proactieve aanpak bij geschillen met burgers gaan toepassen. 
Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de wens van burgers 
en de professionals uit de praktijk om ook de oorzaak van 
geschillen aan te pakken. Het kabinet wil daarbij ook financiële 
prikkels hanteren. De tarieven van proceskostenveroordelingen 
in bestuursrechtelijke procedures worden bij een gegrond 
bezwaar of beroep opgetrokken naar het niveau van de 
werkelijke kosten.  
 
Echtscheidingen 
Daarnaast wil het kabinet bevorderen dat echtgenoten zelf 
duurzame afspraken maken over alle aspecten van hun 
scheiding. Immers, de huidige praktijk is vaak dat burgers 
vooral de mogelijkheden benutten die het stelsel van 
(gesubsidieerde) rechtsbijstand biedt, waardoor de 
conflictsituatie gaande wordt gehouden. Dit werkt doorgaans 
contraproductief. In 2007 werden 83.000 toevoegingen 
afgegeven vanwege echtscheidingen en is voor circa  € 70 
miljoen aan declaraties uitbetaald. 
Het kabinet vindt dat het aantal verzoeken tot echtscheiding 
vaker gezamenlijk kan worden ingediend. Nu is dat circa in de 
helft van de echtscheidingen het geval. Het kabinet overweegt 
een verhoging van de eigen bijdrage voor de burger die toch 
kiest voor een eenzijdig verzoek. Aan de andere kant kan de 
forfaitaire vergoeding van de advocaat die het gezamenlijke 
verzoek ondersteunt worden verhoogd. Ook kan het kabinet 
zich vinden in het advies om minimumnormen op te stellen 
voor de hoogte van de kinderalimentatie om geschillen 
hierover te voorkomen. Deze maatregelen worden verder 
uitgewerkt. 
 
Rechtsbijstandverzekering 
Uit onderzoek van de adviesgroep kan worden afgeleid dat 
ongeveer 25 procent van de mensen die recht hebben op 
gesubsidieerde rechtsbijstand ook een particuliere 
rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Er is dus sprake 
van een substantiële overlapping van het publiek gefinancierde 
stelsel en de private voorziening in de vorm van een vrijwillige 
verzekering. Het kabinet leidt daaruit af dat voor de betreffende 
rechtsterreinen deze groep zelf in staat moet worden geacht 
zijn verantwoordelijkheid te nemen 
Dit betekent dat zij al naar gelang de persoonlijke 
omstandigheden een afweging kunnen maken of een vrijwillige 
rechtsbijstandverzekering gewenst is. Het kabinet zal daarom 
de hogere inkomens die nu onder de Wet op de rechtsbijstand 
(Wrb) vallen, uitsluiten van de toevoeging van een advocaat 
via het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand in civiele 
en bestuursrechtelijke zaken, die door een 
rechtsbijstandsverzekering kunnen worden gedekt. Dat 
betekent -kort gesteld- dat alleen alleenstaanden die € 16. 200 
of minder inkomen hebben en degenen die deel uitmaken van 
een meerpersoonshuishoudens en € 22.500 of minder 
inkomen hebben, nog een beroep kunnen doen op de Wrb. 
Deze maatregel levert het kabinet vanaf 2012 een besparing 
van twaalf miljoen euro per jaar op. Het gaat hierbij om circa 
18.000 toevoegingen op jaarbasis. Het kabinet wil voor de 
mensen die door deze maatregel worden getroffen in de wet 
vastleggen dat de advocaat hen niet meer in rekening mag 
brengen dan de vergoeding die hij op basis van de Wet op de 
rechtsbijstand anders zou ontvangen. 
Voor die zaken waar een particuliere rechtsbijstandverzekering 
geen uitkomst biedt, zoals strafrecht-, asiel- en een aantal 
familierechtzaken (echtscheidingen) behoudt de groep het 
recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Met deze maatregel 
kiest het kabinet voor een gemengd verzekeringsstelsel, 

waarbij een verplichte rechtsbijstandsverzekering 
(volksverzekering) niet wordt ingevoerd. Dit sluit aan bij het 
advies van de regiegroep van professor Meijerink. Op dit 
moment is een gemiddelde rechtsbijstandverzekering voor een 
gezin af te sluiten tegen een premie van circa 150 euro per jaar 
 
Vrijheidsbeneming 
Het kabinet is van mening dat mensen die in de cel zitten 
moeilijker zelf kunnen voorzien in hun rechtsbijstand, maar dat 
degenen die in afwachting van hun proces met een 
dagvaarding naar huis worden gestuurd wel in staat zijn zelf 
een advocaat in te schakelen. Al dan niet via de 
gesubsidieerde rechtsbijstand.  Nu nog krijgt iedere verdachte 
die na inverzekeringstelling op last van de rechter-commissaris 
langer wordt vastgehouden, automatisch een advocaat 
toegevoegd, ongeacht zijn inkomen. Deze rechtsbijstand blijft 
dan kosteloos voor de verdere duur van de strafvervolging, dus 
ook als de verdachte op een later moment uit de voorlopige 
hechtenis wordt ontslagen en zelf een advocaat zou kunnen 
inschakelen. Het kabinet vindt deze situatie onwenselijk en wil 
daarom de zogeheten piketfase (de piketadvocaat die aan de 
verdacht wordt toegewezen, ontvangt een piketvergoeding) 
verlengen tot het eerste bevel van gevangenhouding, waardoor 
een substantieel deel van de huidige ambtshalve toevoegingen 
via de reguliere toevoeging verloopt, mèt draagkrachttoets.  
Deze maatregel levert vanaf 2011 een bezuiniging van € 4 
miljoen  op. 
Daarnaast bekijkt het kabinet wat de mogelijkheden zijn om in 
strafzaken de kosten van de rechtsbijstand achteraf te 
verhalen op een vermogende of voldoende draagkrachtige 
verdachte. 
 
Consumentenzaken 
Bij consumentenzaken overweegt het kabinet een hogere 
eigen bijdrage te verplichten als de consument ervoor kiest zijn 
geschil direct aan de rechter voor te leggen, zonder zijn zaak 
eerst bij de geschillencommissie aanhangig te maken. Voor de 
laagste inkomenscategorie onder de Wrb bedraagt de eigen 
bijdrage € 94. 
Het kabinet wil bevorderen dat de juridische loketten in de 
toekomst als eerste beoordelen welke (juridische) aanpak het 
meest geschikt is voor de cliënt. Hiermee wordt een parallel 
getrokken met de gezondheidszorg, waarbij het gebruikelijk is 
dat de patient eerst naar de huisarts gaat voordat een 
specialist wordt ingeschakeld. Door deze filterfunctie 
voorkomen de loketten dat zaken voor de rechter worden 
gebracht, die ook op een andere wijze naar tevredenheid 
opgelost kunnen worden.  
 
 

Gesubsidieerde 
rechtsbijstand en 
mediation 
 
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de 
overheid (een deel van) de kosten van een advocaat of 
mediator. Personen die een bruto jaarinkomen hebben 
beneden de 22.900 euro (voor alleenstaanden) of 32.400 euro 
(gehuwden, geregistreerde partners of personen die duurzaam 
een gezamenlijke huishouding voeren met een partner) kunnen 
een beroep doen op deze gesubsidieerde rechtsbijstand. Wel 
moeten er voldoende inhoudelijke redenen zijn om in 
aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. 
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De aanvraagprocedure in het kort 
De rechtsbijstandverlener vraagt voor de rechtzoekende de 
toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Vanaf 1 april 
2006  verifiëren de Raden voor Rechtsbijstand de persoons- 
en adresgegevens rechtstreeks bij de Gemeentelijke 
Basisadministratie. Dat gebeurt met behulp van het sofi- (of het 
burgerservice-nummer) of vreemdelingennummer van de 
rechtzoekende. Ook kan de Raad de draagkrachtgegevens 
opvragen bij de Belastingdienst. De procedure is voor de 
aanvrager van rechtsbijstand, de rechtzoekende, sneller en 
eenvoudiger. Vóór 1 april 2006 was de aanvraagprocedure 
lastig en traag.  
De toegang tot de gesubsidieerde rechtsbijstand is door de 
snelle en eenvoudige procedure verbeterd. De 
rechtsbijstandverlener heeft bijvoorbeeld minder 
administratieve lasten. Daarnaast is het recht op rechtsbijstand 
afhankelijk gemaakt van het fiscale inkomen en vermogen, 
zoals dat ook bij andere inkomensafhankelijke voorzieningen 
het geval is. Uitgangspunt is het fiscale inkomen en vermogen 
van de rechtzoekende van twee kalenderjaren voorafgaand 
aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Hierdoor 
hebben inkomensfluctuaties geen invloed op het systeem. 
Binnen het nieuwe systeem wordt ook rekening gehouden met 
een merkbare terugval in het inkomen in het jaar van de 
aanvraag.  
In de publieksbrochure 'Hoe vraagt u gesubsidieerde 
rechtsbijstand of mediation aan?' staat uitgebreid beschreven 
hoe de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand of 
mediation in zijn werk gaat. 
 
De Verklaring omtrent inkomen en vermogen is vervallen 
Per 1 april 2006 is de wijziging van de Wet op de 
rechtsbijstand, ook wel genaamd het wetsvoorstel VIValt, in 
werking getreden. De afkorting staat voor het alternatief voor 
de Verklaring omtrent inkomen en vermogen (VIV). De VIV is 
met ingang van 1 april 2006 vervallen.  De nieuwe regeling is 
van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand die door de Raden voor Rechtsbijstand op of na 
1 april 2006 worden ontvangen. Met de regeling is de toegang 
tot de rechtsbijstand vereenvoudigd.  
Vóór 1 april 2006 moest iemand die om gesubsidieerde 
rechtsbijstand verzocht een uitgebreide 'verklaring omtrent 
inkomen en vermogen' inleveren als bewijs van onvoldoende 
financiële draagkracht. Ook moesten daarbij zogeheten 
'bewijsstukken' worden aangeleverd. Dit was niet alleen 
omslachtig voor de verzoeker, maar ook voor de 
rechtsbijstandverlener die een aanzienlijke administratie moest 
bijhouden.  
 
Nieuw stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand 
Op 24 oktober 2008 werd door de ministerraad bekend 
gemaakt dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 
wordt veranderd. De ministerraad besloot dit na een voorstel 
van staatssecretaris Albayrak. Het kabinet verwacht dat door 
de maatregelen mensen sneller zelf een oplossing proberen te 
vinden voor hun conflicten, in plaats van direct gebruik te 
maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. De toegang tot het 
recht blijft echter gewaarborgd. 
 
 
 
 
 
 
 

Kamer wil ombudsman 
voor kind 
 
40 landen kennen een kinderombudsman, 
Nederland niet 
 
Door Antoinette Reerink 
 
Den Haag, 20 nov. Nederland kan de komst van een Nationale 
Kinderombudsman tegemoet zien. Vandaag, op de 
Internationale Dag van de Rechten van het Kind, presenteert 
Kamerlid Arib (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel om een 
kinderombudsman in het leven te roepen. Minister Rouvoet 
(Jeugd en Gezin, CU) en een Kamermeerderheid zijn voor. 
Een kinderombudsman moet het jeugdbeleid van de overheid 
monitoren en de regering adviseren over dat beleid. Hij is een 
vraagbaak over kinderrechten. Van vragen over 
kindermishandeling en echtscheidingen van ouders tot vragen 
over de rechten van minderjarige illegalen.  
De kinderombudsman moet ook klachten behandelen over 
jeugdzorg, kinderopvang, consultatiebureaus of het onderwijs. 
Maar alleen als kinderen of hun ouders met hun grieven 
onvoldoende gehoor vinden bij bestaande klachtencommissies 
of de Inspectie Jeugdzorg.  
De bestaande klachtenvoorzieningen van bijvoorbeeld bureaus 
jeugdzorg of zorgaanbieders waarborgen onvoldoende 
onafhankelijkheid, schrijft Arib. De drempel is hoog om een 
klacht in te dienen bij de eigen instelling – bijvoorbeeld de 
jeugdinrichting of de gezinsvoogdij.  
De van de overheid onafhankelijke kinderombudsman moet in 
de gaten houden of Nederland het Verdrag van de Rechten 
van het Kind naleeft. Vandaag precies 19 jaar geleden legden 
Unicef en de VN in dat kinderrechtenverdrag de basisrechten 
van kinderen vast, zoals het recht op onderwijs.  
Afgelopen januari bleek uit het jaarbericht van Unicef en 
Defence for Children dat het niet goed gesteld is met de 
kinderrechten in Nederland. Met name het 
vreemdelingenbeleid, de gezondheidszorg en de jeugdzorg 
blijven in gebreke bij de naleving van het kinderrechtenverdrag. 
Op Engeland na, sluit Nederland de meeste minderjarigen in 
Europa op.Beide organisaties pleiten samen met de VN al lang 
voor een kinderombudsman.  
Inmiddels zijn er ruim veertig landen die een 
kinderombudsman hebben, in Europa zijn er 33 van zulke 
instituten. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de VN 
aarzelde Nederland uit vrees voor weer een nieuw instituut. 
Het plan is nu om de kinderombudsman onder te brengen bij 
de Nationale Ombudsman, zodat de daar opgebouwde 
expertise benut kan worden. Unicef is gelukkig met het plan en 
spreekt van „een cadeau voor kinderen” op Kinderrechtendag.  
 
Bron: NRC Handelsblad 
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Rechtsbijstand 2008 
 
De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bekijken van uw zaak 
uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het 
lopende jaar. Dat noemen we het 'peiljaar'. Deze gegevens 
worden door de Belastingdienst aan de Raad verstrekt. Voor 
het toewijzen van een advocaat gelden inkomens- en 
vermogensgrenzen en eigen bijdragen. Die vindt u hieronder. 
U kunt ook de rekenhulp gebruiken om te zien of u subsidie 
kunt krijgen en, zo ja, wat uw eigen bijdrage is. 
 
Vermogensgrenzen  
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw 
vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije 
vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 
dan wordt de aanvraag afgewezen. 
 
Inkomensgrenzen 2008  
Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Er is 
geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand boven een fiscaal 
jaarinkomen van € 22.900 voor alleenstaanden en € 32.400 
voor niet-alleenstaanden. 

 
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. 

 
Gehuwd 

Samenwonend/ 

Eenoudergezin  

 Alleenstaand  

Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage Fiscaal 
Jaarinkomen 

t/m € 22.500 € 94* t/m € 16.200 

€ 22.501 - € 23.300 € 148 € 16.201 -     
€ 16.700 

€ 23.301 - € 24.600 € 255 € 16.701 -     
€ 17.500 

€ 24.601 - € 27.300 € 449 € 17.501 -     
€ 19.300 

€ 27.301 - € 32.400 € 705 € 19.301 -     
€ 22.900 

in strafzaken wordt in de laagste inkomenscategorie geen 
eigen bijdrage opgelegd. 

 
Een ander 'peiljaar' vragen  
De Raad kijkt dit jaar voor uw inkomen en vermogen naar uw 
situatie in 2006. Maar als u daarna opeens heel veel minder 
bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen het peiljaar te 
verleggen.. 
 
Andere normen voor een 'licht advies'  
Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig 
hebt, dan gelden daar andere inkomens- en vermogensnormen 
voor en een afwijkende eigen bijdrage. 

 
Vermogen 
Er bestaat geen recht op subsidie voor een licht advies als in 
2008 het vermogen in box 3 hoger is dan het heffingvrije 
vermogen. 
Inkomensnormen en eigen bijdrage voor een licht advies per 
2008: 
 
Gehuwd / 

 Samenwonend / 

 Eenoudergezin  

 Alleenstaand  

Netto maand  
inkomen 

Eigen Bijdrage Netto maand 
inkomend 

 

0 - € 2.240 € 13,50 0 - € 1.593 

 
 
De bedragen voor 2009 zijn nog niet bekend ten tijde van dit 
schrijven. U heeft nu wellicht een goede indicatie. 
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Nieuwe gezinnen willen 
steun en informatie  
 
“De impact van een scheiding op kinderen mogen we niet 
onderschatten. Ouders moeten gereedschap in handen krijgen 
om nadelige gevolgen van een verbroken relatie voor hun 
kinderen te beperken.” Dat zei minister Rouvoet tijdens de 
presentatie van het onderzoeksrapport ‘Nieuwe gezinnen’ van 
E-Quality.  
  
Onderzoeksrapport 
Het rapport 'Nieuwe gezinnen' gaat in op de veranderingen die 
gezinnen doormaken na een scheiding of bij het vormen van 
een stiefgezin. Ook zijn de hulpvragen van de nieuwe gezinnen 
in kaart gebracht. E-Quality schreef het rapport in opdracht van 
het ministerie van Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking 
met het CBS. Op 4 september presenteerde E-Quality de 
publicatie voor een breed publiek. 
 
Ouderlijke conflicten  
Jaarlijks krijgen 55.000 tot 60.000 kinderen te horen dat hun 
ouders uit elkaar gaan. Bij 15 tot 20% van deze kinderen leidt 
dat tot problemen zoals slechtere schoolprestaties en 
depressiviteit. Vooral ruzies van ouders dragen hieraan bij. 
Daarom moeten ouders beter geïnformeerd zijn over de 
nadelige gevolgen van ouderlijke conflicten voor kinderen, 
vindt minister Rouvoet. “De Centra voor Jeugd en Gezin 
kunnen hierin een rol spelen.” Stiefgezinnen kunnen hier ook 
terecht voor ondersteuning. 
Rouvoet zegt blij te zijn met het onderzoeksrapport. “Er was 
nog niet zoveel bekend over nieuwe gezinnen.” De 
bevindingen van de publicatie wil hij meenemen in de 
Gezinsnota, die dit najaar aan de Tweede Kamer wordt 
gepresenteerd. 
 
Pure liefde  
De basis van een relatie is steeds vaker ‘pure liefde’, vertelt 
Jan Latten van het CBS in zijn presentatie. “Maar die pure 
liefde biedt geen garantie voor de toekomst. Sterker nog: 
relaties worden informeler en individueler, en zijn daardoor 
steeds minder duurzaam.”  
  
Het aantal eenoudergezinnen is de afgelopen 10 jaar fors 
gestegen met 100.000. Nederland telt 460.000 
eenoudergezinnen, meestal gezinnen met alleenstaande 
moeders.  
De meeste mensen blijven niet lang alleen wonen na een 
scheiding. Na vijf jaar woont meer dan de helft van 
alleenstaande ouders weer samen met een nieuwe partner. 
Daardoor neemt ook het aantal stiefgezinnen flink toe. In 2007 
waren er 149.000 stiefgezinnen in Nederland. 
 
Co-ouderschap stijgt  
Welke veranderingen brengen scheiding of de vorming van 
een stiefgezin met zich mee?  
Die vraag beantwoordt Corine van Egten in haar presentatie. 
Van Egten is één van de schrijvers van het onderzoeksrapport.  
  
Bij scheiding verandert het contact tussen ouder en kind. Het 
grootste deel van de kinderen heeft een weekendouder. Negen 
procent van de kinderen ziet de uitwonende ouder zelfs 
helemaal niet. Positief is dat de laatste jaren het co-
ouderschap toeneemt. “Dat lijkt zowel voor de ouders als de 
kinderen goed uit te pakken.”  

Voor veel bijna fulltime moeders gaat de financiële situatie er 
na een scheiding op achteruit. Zij hebben te maken met een 
flinke terugval in inkomen.  
Een andere verandering is het combineren van arbeid en zorg. 
Dat wordt lastiger na de scheiding, zegt meer dan de helft van 
de ouders. Met name de co-vaders hebben het er moeilijk 
mee. Opmerkelijk is dat in relaties waar de taakverdeling al 
vóór de scheiding goed geregeld was, dit leidt tot een soepeler 
transitie bij de scheiding. 
Het vormen van een stiefgezin lijkt over het algemeen een 
positieve transitie in het leven van gescheiden ouders. De 
financiële situatie verbetert vaak en het combineren van arbeid 
en zorg wordt makkelijker. De nieuwe relaties binnen het gezin 
kunnen nog wel eens tot strubbelingen leiden door bijvoorbeeld 
verschillen in opvoedstijl. 
 
Gedifferentieerde aanpak  
Eerste generatie migranten van Turkse, Marokkaanse en 
Surinaamse afkomst gaan vaker uit elkaar dan gemiddeld in 
Nederland. Bovendien pakt een scheiding bij gezinnen uit 
etnische minderheden vaak anders uit dan bij autochtone 
gezinnen. Neem bijvoorbeeld de gezinnen van Marokkaanse 
afkomst, zegt Fadma Bouchataoui (COS Rijnmond). “Het gaat 
vaak om lager opgeleide ouders met een dubbele nationaliteit. 
Dat maakt het extra complex." 
Toch moeten we niet alle gezinnen uit etnische minderheden 
over één kam te scheren, waarschuwt Irish Verwey 
(Reclassering Nederland). Een alleenstaande Caribische 
moeder bijvoorbeeld is doorgaans zelfredzamer dan een 
Turkse alleenstaande moeder. Verwey: “Het is dus heel 
belangrijk om te differentiëren naar de diverse groepen. Dat 
geeft handvatten om de problemen aan te pakken.” Om meer 
inzicht te krijgen in de gevolgen van scheiding in gezinnen uit 
etnische minderheden, is apart onderzoek nodig. 
Er is meer aandacht nodig voor bemiddeling, preventie van 
problemen en het opstellen van een ouderschapsplan. Dat 
blijkt uit het debat waaraan gescheiden ouders, stiefouders, 
beleidsmakers, onderzoekers en politici meedoen. Niet alleen 
bij een scheiding zitten ouders met veel hulpvragen, ook bij de 
vorming van een stiefgezin willen ze meer informatie.  
 
Hoe zit het met de belastingen?  
Op welke manier kan ik de scheidingsprocedure het beste 
regelen? Wat heb ik te zeggen over mijn stiefkinderen?  
Ouders zijn op zoek naar praktische financiële en juridische 
informatie, maar ook naar opvoedkundige steun. Het zou mooi 
zijn als die informatie en ondersteuning laagdrempelig en 
makkelijk te vinden is. Nu wordt die informatie nog te 
versnipperd aangeboden, zo blijkt uit het commentaar van 
aanwezige ouders.  
 
Onderzoek Nieuwe gezinnen 
Op 4 september heeft E-Quality het onderzoeksrapport 
‘Nieuwe gezinnen’ aan minister Rouvoet aangeboden.  
De kern van het onderzoek wordt gevormd door een enquête 
onder gescheiden ouders en ouders in stiefgezinnen, en 
interviews met gescheiden ouders, stiefouders en kinderen. 
Aan deze ouders en kinderen is gevraagd: 
- hoe zij de scheiding (en eventueel het vormen van een 
stiefgezin) ervaren hebben  
- welke obstakels zij ondervonden  
- welke hulp zij hierbij hebben gehad  
- welke hulp zij gemist hebben 
Het onderzoeksrapport beschrijft ook de risicofactoren en 
beschermende factoren bij scheiding en bij de vorming van 
stiefgezinnen, en demografische gegevens over deze 
gezinstypen.   
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Scheiden: ik mag niets 
meer van de rechter  
Gepubliceerd op 25-09-2008 

Door: Redactie Hart en Ziel  
 
De oproep luidde: je gaat scheiden, maar hoe blijf je met je 
partner een goede ouder voor je kind? Tientallen reacties 
kwamen daarop bij de redactie binnen. Op de website van Hart 
en Ziel leggen we deze aan jullie voor, waarbij we ons ervan 
bewust zijn dat dit een kant van het verhaal is. Een 
echtscheidingstherapeut geeft ter zijner tijd op de site advies. 
Op 4 oktober verschijnt in de Volkskrant een themapagina over 
Scheiden en Ouderschap. Aflevering 1: Ik mag niet meer 
werken van de rechter.  

 
"Ik ben een 42 jarige getrouwde man met vier kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 13 jaar oud. Helaas kregen mijn vrouw en ik 
enkele jaren geleden relatieproblemen en besloten we  de 
echtscheiding aan te vragen. Mijn vrouw gaf toen ook aan mij 
helemaal stuk te zullen maken. Ze heeft meerdere malen 
gedreigd net zolang door te zullen gaan totdat ik helemaal in 
de goot zou liggen. Haar advocaat zou haar hiermee helpen. 
 
Naar aanleiding van ons echtscheidingsverzoek moesten we 
voor de voorlopige voorzieningenrechter verschijnen. Mijn 
vrouw eiste van alles, onder meer dat onze echtelijke woning 
exclusief aan haar zou worden toegewezen.  
 
Ik heb de rechter uitgelegd dat dat onmogelijk is. Aan de 
achterzijde van ons huis heb ik enkele jaren geleden mijn 
kantoorruimte gebouwd, waar ik als zelfstandig IT specialist 
mijn beroep uitoefen. Dit kantoor is uitsluitend via de woning te 
bereiken. Daar liggen  mijn voorraden, backups en 
administratie, en daar draaien mijn computers/fileservers voor 
mijn klanten. Bovendien heb ik vandaaruit directe verbindingen 
met hun netwerken. De rechter heeft al die informatie keurig 
opgeschreven en zou later met een beschikking komen. 
 
Die beschikking, uit naam van onze koningin, kwam inderdaad: 
ik moet iedere maand een hoog bedrag aan alimentatie 
betalen, maar mag het pand met onmiddellijke ingang niet 
meer betreden en ook niets uit de woning meenemen. De 
rechtbank, oordeelt dat dit  in het belang van de kinderen is … 
Verder stond er nog in deze beschikking dat hiertegen geen 
hoger beroep mogelijk is. 
 
Het leek mij toch de gewoonste zaak van de wereld wat 
persoonlijke spullen als portefeuille, autosleutels en wat 
kleding mee te nemen. Mijn vrouw wilde mij geen toegang tot 
de woning meer verlenen en dreigde de politie te bellen als ik 
toch naar binnen zou komen. Ik ging toch en heb dat geweten 
ook. Binnen 5 minuten stond de hele straat vol met politie - 4 
auto’s, 2 busjes, en 3 motoren. Een aantal agenten bleef 
buiten maar een man of tien kwam binnen. Van hen zaten er 
binnen enkele momenten zes op mijn rug, terwijl ik als zwaar 
crimineel geboeid op de grond lag. Ik werd afgevoerd en in een 
cel opgesloten.  
 
De officier van justitie verbaasde zich de dag daarop ook over 
de beschikking die de rechter had afgegeven, maar legde mij 
uit dat hij zich daar, hoe vreemd een bepaalde beschikking op 
hem ook overkomt, wel aan te houden heeft.  

 
Enkele weken later bleek mijn vrouw behalve onze auto te 
hebben verkocht, ook alle waardevolle spullen te hebben 
verduisterd. Dan heb ik het niet alleen over een bankstel, en 
andere boedel, maar ook over computerapparatuur en 
administratie uit mijn kantoor. Ik heb de politie gebeld en 
gevraagd of dat allemaal zo maar mag. Zij gaven aan dat dat 
niet mocht, maar dat ze daaraan weinig konden doen. 
 
Ik verblijf nu al bijna 4 maanden in een oude sta-caravan op 
een camping aan de andere kant van het land.  
Ik heb alle basisspullen opnieuw moeten kopen en kan niet 
meer werken. Mijn klanten stappen over op naar andere IT-
bedrijven. Nutsbedrijven dreigen gas, licht, en water af te 
sluiten, de hypotheekverstrekker gaat ons huis openbaar 
verkopen, mobiele telefoons worden geblokkeerd en de 
belastingdienst heeft beslag gelegd op al onze spullen.  
Dus binnenkort groot spektakel in de straat: openbare verkoop. 
Iedereen is welkom en mag in mijn huis bieden op onze 
spullen.  
 
Leuk als m’n zoon z’n stereo installatie en m’n dochter haar 
nieuwe notebook openbaar worden verkocht! Leuk! Maar ook 
dat zal volgens de Haarlemse rechtbank wel in hun eigen 
belang zijn. 
 
Ik ben radeloos en slik pillen om rustig te blijven. Alle mogelijke 
instanties heb ik bezocht. Overal kreeg ik het zelfde antwoord 
dat ze me niet kunnen helpen. Ik heb ook geen recht op een 
pro-deo advocaat, omdat ik in het verleden altijd te veel heb 
verdiend.  
Mijn vrouw en ik hebben beiden geen geld meer en moeten 
overal zien te lenen om eten te kunnen kopen.  
 
En zo krijgt mijn vrouw het toch voor elkaar, alles is me 
afgenomen, ik lig in de goot. En met mij ook mijn vrouw en 
kinderen, maar dat willen zij, haar advocaat en de rechter maar 
niet beseffen.  
 
Navraag bij enkele vrienden die ook gescheiden zijn en 
beschikkingen van de rechtbank hebben gekregen waar die 
van mij ook vandaan komt, maakt mij duidelijk hoe deze 
belachelijke situatie heeft kunnen ontstaan.  
De meeste beschikkingen 'voorlopige voorzieningen bij een 
scheiding', die deze rechtbank afgeeft zijn exact hetzelfde. 
Uiteraard wordt de datum aangepast, evenals de namen van 
de scheidende partijen en van de kinderen, maar vervolgens 
moet de man met onmiddellijk ingang het pand verlaten en 
wordt er geen enkele mogelijkheid geboden wat spullen mee te 
nemen. 
 
Koningin bedankt!  
 
Wat moet ik doen om dit achterlijke systeem te veranderen? U 
heeft met simpelweg 1 A4’tje ons hele leven verwoest, en dat 
alles in belang van de kinderen?" 
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Als je je kinderen niet 
meer mag zien 
 
Ma 24 Mrt 2008 - Zouhair Banouche 
  
Vorige week was het voor mij een toevalsweekje. Het is een 
week waarin een onderwerp uit diverse hoeken wordt 
geprojecteerd. Het begon allemaal met een berichtje dat ik las 
in de Telegraaf over de posiviteitsgoeroe Emile Ratelband. 
Daarin stond dat hij van zijn voormalige liefje zijn dochter een 
jaar niet mag zien en dat hij zevenduizend euro per maand 
alimentatie moet betalen. Dat hij moet gaan betalen, is logisch. 
Althans, naar draagkracht. Maar het feit dat hij zijn dochter van 
zijn ex-vrouw niet mag zien, vond ik een beetje vreemd. Dat 
papa en mama niet meer van elkaar houden en uit elkaar gaan 
kan gebeuren, maar het mag er niet toe leiden dat papa de 
kleine niet meer mag zien.  
 
Zaterdag, ik bezocht een cabaretvoorstelling van Erik van 
Sauers in Bussum. Het was lachen en brullen, maar zoals bij 
iedere cabaretvoorstelling hing bij deze ook een schaduw. We 
werden geconfronteerd met het feit dat gescheiden vaders 
steeds vaker uit hopeloosheid hun kinderen en vervolgens 
zichzelf van het leven beroven. Het is niet zo dat iedere 
gescheiden vader dat doet, het zijn meestal gevallen waarbij 
de moeders vaders willen treiteren door de omgang met de 
kinderen te traineren en dat als represaille beschouwen.  
 
Zondag, ik zit in het vliegtuig naast een aardige, vrolijke heer. 
Hij heette Freek. We raakten over van alles aan de praat en 
ook over dit leuke gesprek hing een schaduw. Freek bleek een 
gescheiden vader die zijn kinderen van vijf en vier al twee jaar 
niet had gezien. Hij greep uit zijn binnenzak zijn portemonnee 
en liet zijn foto´s zien. Moeder heeft aangegeven dat zij vader 
niet wil betrekken bij de opvoeding van hun kinderen en wilde 
hem het gezag afpakken, omdat moeder niet met hem wil 
communiceren over de kinderen. Ze haalde alles aan om 
Freek te demoniseren met het doel om de rechter op het 
verkeerde been te zetten. De rechter had weinig keus en 
stelde alles uit en zette de zaak uit bij de Raad van 
Kinderbescherming, Jeugdzorg en allerlei andere instanties die 
zich ontfermen over de kinderen.  
 
Freek bleek na allerlei onderzoeken en twee jaar procederen 
de kinderen niets te hebben misdaan. Moeder werd niet 
aangesproken op haar leugens. Wellicht liepen andermans 
kinderen, die deze zorg wel hard nodig hadden, in die 
tussentijd onnodig vertraging op. Alsof het niet allemaal 
genoeg was moest vader, ondanks dat hij niets had gedaan, 
zich melden bij het Omgangshuis waar een wachtlijst was van 
een halfjaar voor een gesubsidieerd begeleidingstraject. Mocht 
hij deze wachtlijst willen omzeilen, dan moest hij er grof voor 
betalen. Nou was Freek een hardwerkende man, maar door 
allerlei hoog opgelopen schulden uit het huwelijk, hoge 
alimentatie en hoge juridische kosten kon hij het niet betalen. 
Moeder kreeg alles gesubsidieerd, terwijl zij ook een 
kerngezonde en voldoende opgeleide vrouw was die thuis zat 
en liever geld ontving dan zelf aan de slag ging. Hij was er 
helemaal kapot van.  
 
Ik vroeg hem of hij begreep dat sommige vaders hun kinderen 
vermoorden zodra ze hun kinderen nauwelijks te zien krijgen. 
Hij keek mij met zijn indringende en droevige ogen aan en zei: 
‘Ja ik kan ze heel goed begrijpen, maar het zijn de moeders die 

hen onnodig als schild gebruiken in een strijd’. Ik merkte dat hij 
droevig werd en ik begon dit onderwerp geleidelijk te sluiten en 
begon over een ander onderwerp, opdat het gesprek een goed 
einde kreeg.  
 
Freek was hoe dan ook een wijze, intelligente man en wist om 
te gaan met zijn gevoelens en de gehele situatie. Maar hoe zit 
het bij een ouder die dat niet kan en uit hopeloosheid gekke 
dingen uithaalt? Ik ben het in ieder geval zat om in de kranten 
of op teletekst te lezen dat een ouder (voornamelijk vaders) de 
kinderen heeft vermoord, alleen omdat deze de kinderen ‘bij 
zich’ willen hebben.  
 
Gezien de scheidingen die de pan uitrijzen, vooral na oud en 
nieuw, vind ik dat de huidige wetten en regels moeten worden 
gefinetuned om de omgang bij een scheiding na een maand of 
twee weer te hervatten. Dit voorkomt op z’n minst emotionele 
schade bij zowel de kinderen als de ouder waarvan de omgang 
wordt getraineerd. Want hoeveel onschuldige wezentjes 
moeten er nog worden vermoord, eer deze zaak hoog op de 
politieke agenda komt te staan?  

 
 
Zouhair Banouche is beleidsmedewerker bij een stadsdeel, lid 
van de PvdA en columnist op deze website.
  
http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/5222 
 

Betrokken vader 
beïnvloedt intelligentie 
kind positief  
 
9 december 2008  
 
Een vader die veel tijd investeert in zijn kinderen heeft een 
positieve invloed op de intelligentie en sociale status van zijn 
zoons en dochters op latere leeftijd.  
 
Dat blijkt uit Brits onderzoek van Daniel Nettle van de 
universiteit in Newcastle. Hij gebruikte onderzoeksgegevens 
van de National Child Development Study, een databank 
waarin de ontwikkeling van alle Britten die geboren zijn tussen 
3 en 9 maart 1958 gedetailleerd is bijgehouden.  
 
De kinderen van de meest betrokken vaders bleken op 11-
jarige leeftijd te beschikken over een hoger IQ dan 
leeftijdsgenoten die niet veel tijd doorbrachten met hun vader. 
'Bij de gemeten verschillen gaat het niet om een half IQ-punt, 
maar gemiddeld om een paar hele punten', zo verklaart Nettle 
in het tijdschrift New Scientist. 
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De man van Marinda (30) heeft 
een dochter uit zijn eerste 
huwelijk die hij niet mag zien. 
Nu Marinda zelf zwanger is, 
brengt dat veel emoties teweeg. 
 
"De meubeltjes in Wendy's babykamer hebben we verkocht 
voor weinig. We wilden ze niet gebruiken voor ons kind dat 
eraan komt, daarvoor is er te veel verdriet mee gemoeid. 
Richard wilde alles opnieuw inrichten voor deze baby, ons 
kind, dat straks, na de geboorte, wél bij hem zal blijven. Toch 
speelt bij hem de angst dat het hem wéér zou kunnen 
gebeuren. Een kind krijgen en het vervolgens niet mogen zien, 
vasthouden... Dat is hem met Wendy overkomen. Mijn man is 
een 'dwaze vader'. Hij heeft zijn dochter al vijf jaar niet mogen 
zien.  
Wat Richard overkomen is met Wendy, heeft absoluut een 
schaduw geworpen over deze zwangerschap. Destijds is hij 
vóór de bevalling al van zijn ex gescheiden, en ik gunde hem 
zo dat hij deze keer wél van alle voorbereidingen zou kunnen 
genieten, het samen toegroeien naar... Maar het was te veel 
voor hem, hij sloot zich helemaal af. Wat een roze wolk voor 
ons had moeten zijn, werd al snel een grijze wolk, en op een 
gegeven moment zelfs een donkergrijze... Natuurlijk, ik wist 
van tevoren dat hij tijdens deze zwangerschap zijn strijd te 
strijden zou hebben. Maar dat het zó moeilijk zou worden, dat 
overviel me toch.  
 
Ik zal beginnen bij het begin. Toen ik Richard leerde kennen, 
kon ik eerst niet geloven dat hij, zomaar, zonder geldige reden, 
zijn dochter niet meer mocht zien. Je zult wel iets gedaan 
hebben, dacht ik: als lerares op een school voor moeilijk 
opvoedbare kinderen ken ik genoeg voorbeelden van vaders 
die vanwege alcohol, drugs of agressie geen contact meer 
mogen hebben met hun kinderen. Maar in Richards geval 
bleek niets van dat alles gebeurd te zijn. Het was een 
vervelende scheiding geweest, dat wel, een vechtscheiding. 
Zijn ex was hertrouwd inmiddels, en het leek alsof zij en haar 
nieuwe man het bestaan van Richard wilden negeren, als 
vader van Wendy. Ze wilden een 'gewoon' gezin lijken, hebben 
ze een keer tegen hem gezegd. Een bezoekregeling kwam 
daardoor nooit van de grond. Elke poging van Richards kant 
werd door zijn ex, de moeder van Wendy, gefrustreerd. 
Richard liet me alle correspondentie lezen, alle mails en 
officiële verzoeken, alle rechtbankpapieren ook, want zelfs via 
die weg had Richard het geprobeerd. Ik heb de brieven 
gelezen, en beetje bij beetje werd me duidelijk wat er 
misgegaan was tussen Richard en zijn ex. Hoe er van beide 
kanten met modder was gegooid ten tijde van de scheiding. En 
hoe het kind daarom werd weggehouden van Richard. Van het 
begin af aan. Wát Richard ook had geprobeerd.  
Zelf ben ik ook eerder gescheiden, ik weet dus uit ervaring dat 
dat niet leuk is, en ik geloof ook niet dat je als vrienden uit 
elkaar kunt gaan als er eenmaal het nodige is gebeurd. Maar 
als er kinderen zijn, móet je daar toch afspraken over maken? 
Je kunt toch niet scheiden van je kinderen? Dat kan voor 
niemand toch goed zijn? 
Ik ging vragen stellen aan instanties als het FIOM, want kón 
dat zomaar, tegen een vader zeggen dat hij zijn kind niet mag 
zien? 'Ja', was het antwoord: de macht van een moeder is 
groot in onze samenleving. Als ze niet wíl meewerken aan een 
bezoekregeling, is het in de praktijk bijna ondoenlijk haar 

daartoe te dwingen. En in Richards geval was het zelfs nog 
niet eens op papier tot een bezoekregeling gekomen... 
 
Zo stond hij er dus voor toen ik hem leerde kennen, en 
gaandeweg ging ik bij hem het verdriet zien om Wendy, om 
alles wat hij níet meemaakte met haar. De verjaardag van 
Wendy bijvoorbeeld, waarbij Richard en ik alleen aan de deur 
een cadeautje mochten afgeven... En dan nog niet eens bij het 
huis van Wendy zelf, maar bij haar opa en oma, de ouders van 
Richards ex. Ik vond het naar, en zielig voor Richard, ik 
probeerde hem te troosten wanneer ik maar kon. Maar ik 
weigerde ook ons geluk erdoor te laten verpesten. Ik wilde het 
bestaan van Wendy een plek geven in ons leven en vond het 
vanzelfsprekend dat haar foto's bij ons in de woonkamer aan 
de muur hingen. Maar ik wilde niet dat we alleen nog maar aan 
het vechten waren tegen het verleden. Ik wilde vooruitkijken, 
samen met mijn man. 
Gelukkig dacht Richard daar ook zo over. Hij was 28 toen 
Wendy werd geboren, hij had nog een heel leven voor zich, hij 
wilde niet al zijn kracht en energie in het verleden stoppen, in 
het terugkrijgen van zijn kind. Toen we trouwden, heb ik wel 
tegen hem gezegd dat hij nooit moest ophouden voor zijn 
dochter te vechten. Want ook al zal Wendy nooit bij ons langs 
mogen komen, dan nog is het belangrijk dat hij later, als ze 
groot is, kan laten zien dat wij geknokt hebben voor haar. Áls 
ze ooit komt, is het niet genoeg om te zeggen: 'Kind, we zijn 
altijd met je bezig geweest.' Nee, láát haar de brieven, de 
rechtbankpapieren, dan maar lezen. Laat haar maar zíen dat 
we werkelijk alles hebben geprobeerd.  
 
Maar toen raakte ik zwanger. Tot op dat moment had ik niet 
zelf de pijn gevoeld die Richard voelde, en dat maakte me 
sterk, daardoor kon ik als een rots achter hem staan, hem 
kracht geven voor de strijd. Maar nu droeg ik zijn kind in me, 
mijn eerste, maar zijn twééde kind... Ik realiseerde me dat deze 
baby voor altijd een bloedband had met Wendy. Maar dat er 
nooit foto's zouden zijn van hen samen, dat mijn kind zijn zusje 
nooit zou leren kennen... Dat we, als gezin, wel het verdriet om 
Wendy zouden hebben, maar nooit de vreugde. Er zouden 
geen middagen in de dierentuin of op de kermis komen, geen 
verjaardagsfeesten of kerstvakanties. Als we met elkaar onder 
de kerstboom zouden zitten, zou er, ook voor mij nu, altijd 
iemand ontbreken. Die iemand was niet alleen de dochter van 
Richard. Ze was óók het zusje van mijn kind.   
 
Dat deed pijn. Die pijn maakte dat ik minder kon genieten van 
de zwangerschap, er hing een schaduw overheen, ook al deed 
ik ontzettend mijn best positief te zijn. Maar al snel kreeg ook 
Richard het ontzettend moeilijk. Deze keer, zwanger en 
gevoelig, kon ik hem níet opvangen en troosten. Ik begreep 
wel dat hij worstelde met zijn emoties. Maar ik had er gewoon 
even geen ruimte voor. Ik wil het niet, dacht ik, nu ben ík 
zwanger. Ik wilde dat we aandacht zouden hebben voor ons 
kindje, en niet zouden somberen over wat er vroeger was 
geweest.  
Maar dat was onmogelijk. De eerste drie maanden van de 
zwangerschap werd Richard verteerd door angst dat ook dit 
kind straks bij hem zou worden weggehouden, dat ik het zou 
meenemen als ik bij Richard weg zou gaan. Hij praatte daar 
niet over, dat kwam pas naderhand - die eerste maanden was 
hij alleen maar hard en gesloten. Ik hoefde niet te proberen 
met hem over de zwangerschap, de baby, te fantaseren. Hij 
sloot zich af voor me. Weg roze wolk. 
Na een paar maanden ontspande hij een beetje, maar toen 
beviel mijn hartsvriendin van een meisje, een zwangerschap 
die wij als vrienden van dichtbij hadden gevolgd. Het was 
verschrikkelijk, maar Richard moest niets van die baby weten.  
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Het bracht te veel herinneringen naar boven, te veel pijn, dat 
was duidelijk. Maar ik was wanhopig: als hij nu al zo 
reageerde, hoe moest het dan straks met ons eigen kind?! 
Richard heeft een paar weken in zijn eigen wereldje gezeten 
na die geboorte, de muur hoog, de rolluiken naar beneden, er 
was geen doorkomen aan, ik stond volkomen alleen. Ik 
wachtte af, wat kon ik anders doen dan doorgaan met werken, 
het huis nog schoner poetsen? Maar er zijn momenten 
geweest waarop ik zin had mijn koffer te pakken. Waarom 
behandelde hij mij als de vijand - ik, de moeder van zijn kind?  
 
Terwijl ik dit zeg, is het me allemaal zo duidelijk, achteraf kan ik 
het zelfs logisch vinden dat hij in mij 'de vijand' zag...  Maar op 
dat moment, er middenin, begreep ik niet waarom hij zich zo 
moest terugtrekken. Toen ik de dertigste week van de 
zwangerschap naderde, barstte dan ook de bom. Ik gooide 
alles eruit: 'Waarom doe je zo?' schreeuwde ik, 'Jíj wilde dit 
toch: trouwen, samen een kindje krijgen? Waarom sluit je mij 
nu dan buiten? Zie je dan niet, dat ik het zo hard probeer?' 
Eindelijk ging toen de deur op een kiertje, eindelijk gaf hij toe 
hoe bang hij was mij en dit kind te verliezen, maar óók dat ik 
nu niet meer zou willen vechten voor Wendy, omdat ik nu zelf 
een kind van ons tweeën had. Dáárom behandelde hij mij als 
zijn tegenstander, hij was bang dat ik hem nu niet langer in zijn 
strijd zou willen steunen. Dat ik voortaan net zou doen alsof 
Wendy niet bestaan had. Zoals zoveel mensen in zijn 
omgeving al sinds haar geboorte deden: haar bestaan, zijn 
vaderschap, negeren. Zoals zijn ex hem wilde doen geloven: 
alsof hij geen dochter had, alsof de relatie tussen hem en haar 
niet bestond.  
Toen ben ik gaan zitten, we zijn eens rustig gaan praten, en ik 
heb hem héél nadrukkelijk gezegd dat hij blijkbaar even was 
vergeten wie hij voor zich had. 'Toen ik met je trouwde,' zei ik, 
'heb ik je voor God en alle mensen die ons dierbaar zijn 
beloofd dat ik je altijd zou steunen. Dat betekent óók in je strijd 
om Wendy. Ik sta daarvoor. Mijn hele leven lang.' 
Toen was hij stil, vertrouwen hebben was voor hem het 
moeilijkst, maar nu kon het weer gaan stromen, ook al was het 
met een voorzichtig straaltje in het begin. Sindsdien gaat het 
beter, vanaf de dertigste week proberen we samen een klein 
beetje te genieten van deze baby. Het werd tijd: ik vind dat ons 
kindje wel wat aandacht heeft verdiend.  
We hebben afspraken gemaakt: na de geboorte gaan we 
opnieuw een rechtszaak aanspannen om een bezoekregeling 
te krijgen, en we hebben besloten dit interview te geven, opdat 
ook andere mensen beseffen wat het weghouden van een kind 
teweegbrengt. We hebben ook afgesproken Wendy straks een 
geboortekaartje van ons kindje te sturen. Want ook al doet zijn 
ex alsof, wíj doen niet mee aan deze 
achtergrondsverduistering. Wendy was Richards eerste baby. 
En straks is ze het zusje van mijn kind." 
  
 
 
Interview: Johanna Hoogendam 
Geplaatst  in FLAIR  
 
 
 
Dwaze vaders 
 
Iemand die na de scheiding zijn kinderen niet meer mag zien, 
en zich hier niet bij neerlegt, heet in de volksmond een 'dwaze 
vader'. Het woordje dwaas wijst met name op de dwaze, soms 
wanhopige acties die ouders kunnen ondernemen om wél weer 
contact te krijgen met hun kinderen. Zelfs een rechtszaak wil 
niet altijd helpen. Als de ene ouder niet wil meewerken aan een 

omgangsregeling, blijkt het in de praktijk vrijwel onmogelijk 
deze daartoe te dwingen, ook al heeft de rechter anders 
beslist.  
Elk jaar zijn bij scheidingen ongeveer 60.000 kinderen in 
Nederland betrokken. Twintig procent van hen ziet de vader 
niet meer na de echtscheiding, en nog eens twintig procent 
heeft na een jaar een slechte omgang met de vader. De 
Stichting Dwaze Vaders, waar ongeveer drieduizend vaders 
(en ongeveer 100 moeders!) bij zijn aangesloten, steunt dwaze 
vaders (en moeders) die proberen in contact te blijven met hun 
kinderen. Het doel van de stichting is gelijkwaardig 
ouderschap, waarbij de zorgtakenverdeling na scheiding een 
vanzelfsprekendheid is, en waarbij er meer sancties mogelijk 
zijn voor de tegenwerkende partij. Voor meer informatie: 
www.dwazevaders.nl. 
 
Interview: Johanna Hoogendam 
Geplaatst  in FLAIR  
 
 

Van Heleen Mees krijg ik 
enorme punnikdrang 

Femanisme Vrouw die haar kind 
vergat, schreef boos boek

Door: Jojanneke van den Berge 
 

Roos Wouters vult het gat tussen de burgertrut en de 
powerfeminist. ‘Ik noem het femanisme.’ 

‘Heleen Mees zegt dat ze kriebels krijgt van mij. Ik krijg zin om 
te punniken van haar.’ Roos Wouters (34) was een 
supermoeder, partner en werknemer tot ze haar zoontje vergat 
op het schoolplein. Ze kreeg een burn-out en bracht verplicht 
enkele maanden door in de zandbak met haar kinderen. 
Sindsdien is ze boos.  

‘Ik ben er oprecht verwonderd over dat niemand protesteert 
tegen de moderne spagaat waarin jonge moeders, maar ook 
vaders zitten. We moeten allemaal meer werken, maar er 
worden geen tools geboden om dat op een goede manier voor 
elkaar te krijgen.’  

Fuck! Ik ben een feminist, haar boek waarin ze pleit voor 
emancipatie van vrouwen en mannen samen, komt maandag 
uit. ‘We moeten tot een hedendaags feminisme komen, waarbij 
mannen ook worden betrokken: het femanisme.’ 

Wouters, politicoloog, publicist debatleider en adviseur, houdt 
van werken, maar ook van haar twee kinderen. Feministen als 
Mees hebben vrouwen in twee groepen opgedeeld, vindt zij. 
‘Of je bent een ambitieloze deeltijdfeminist, of je bent de man 
die het vlees snijdt en kinderen volledig uitbesteedt aan de 
Filippijnse werkster. Ik hoop dat hiaat op te vullen. Ik vind 
mensen die de kinderen helemaal uitbesteden weinig 
ambitieus.’  
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‘Samen’ is Wouters’ toverwoord. Mannen zitten volgens haar 
net zo goed in een knellende positie. ‘Overheid en werkgevers 
moeten zien: het gezin krijgt een kind. Niet alleen de moeder. 
Steeds meer vaders willen ook voor hun kinderen zorgen. Je 
voelt de behoefte zinderen. Onderzoek in de metaalindustrie 
gaf aan dat zelfs die mannen een betere verdeling van werk en 
privé willen. Carrièretijgers bij multinationals trekken zich ook 
meer en meer terug na hun 35e. En die bazen maar klagen dat 
dure leasebakken en andere gadgets niet helpen. Ze hebben 
geen idee, ze bieden gewoon de verkeerde dingen.’  

Schoolboeken 

We moeten af van de term ‘moederschapscultuur’. 
‘Nederlandse vrouwen zouden hun kinderen niet willen 
uitbesteden. Nee, we kúnnen ze niet uitbesteden. Omdat 
alsmaar bezuinigd wordt op kinderopvang.’  

Die term legt de kwestie van zorg bij de vrouw neer. Net zoals 
Plasterk deed in de emancipatienota, waarin het woord 
‘man’ ontbrak. ‘Wat ben je dan voor conservatieve trut? 
Plasterk is traditioneler dan Rouvoet. Die zegt dat hij 
ruimte wil maken voor vaders die willen zorgen. Plasterk 
trekt geld uit voor gratis schoolboeken.’  

Wouters pleit voor een model waarin zowel vader als moeder 
ieder vier dagen kan werken. ‘Kun je heel mooie carrière 
maken, met ruimte en lucht. Dat zal ook voor arbeidstoename 
zorgen. Maar hiervoor moet veel veranderen. Gelijktrekking 
van salaris bijvoorbeeld, betere naschoolse kinderopvang, 
flexibele werktijden. Je hoeft geen vervelende activist te zijn 
om dat aan te stippen. Op het moment dat we dat met zijn 
allen, man en vrouw, uitspreken, ben je zo machtig, dan hoef je 
niet meer te stampen.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zedenzaken na een 
echtscheiding veelal 
onterecht 
21 november 2008  

AMSTERDAM - Beschuldigingen van kindermisbruik na een 
conflictueuze echtscheiding zijn meestal onterecht. Dit blijkt uit 
het rapport Misbruik, misleiding en misverstanden, dat 
vandaag wordt gepresenteerd. Het is opgesteld door de 
Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, die 
complexe, twijfelachtige politiedossiers beoordeelt. 
In de expertisegroep, die is ingesteld door het Openbaar 
Ministerie, werken specialisten uit vier disciplines samen. Ze 
hebben strafdossiers bestudeerd van 42 zedenzaken die zijn 
begonnen na een echtscheiding en adviezen uitgebracht aan 
officieren van justitie. In 95 procent van deze zaken pleitten de 
experts voor het stopzetten van de vervolging. 
In deze gevallen waren er onvoldoende aanwijzingen voor 
misbruik en signaleerde de groep tegenstrijdigheden, 
onjuistheden, onmogelijkheden of ernstige tekortkomingen. 
Veelal was geen sprake van misbruik maar van een uit de 
hand gelopen misverstand. Ouders reageerden op ‘opvallend’ 
gedrag dat ze ten onrechte interpreteerden als signaal van 
misbruik. Alternatieve verklaringen zagen ze over het hoofd. 
Vaak constateerde de expertisegroep dat aangiften 
onbetrouwbaar zijn doordat ouders of hulpverleners 
suggestieve vragen hebben gesteld, zoals ‘Heeft papa aan je 
plasser gezeten?’ Ja knikken was soms voldoende voor een 
ouder om vermoedens te bevestigen. 
Meerdere keren kwam het voor dat ex-partners vals werden 
beschuldigd uit wraak of om een omgangsregeling te 
beïnvloeden. 
De experts waarschuwen hulpverleners en rechercheurs 
‘voorzichtig te zijn’ met aangiften na scheidingen waarin sprake 
is van fikse ruzie over de kinderen. 
Uit het rapport blijkt dat ook in zaken met verstandelijk 
gehandicapten veel mis kan gaan. In veel zaken tegen 
gehandicapten en hulpverleners zijn er onvoldoende 
aanwijzingen voor misbruik; in 16 van de 17 zaken 
adviseerden de experts de vervolging te staken. 
De cijfers komen uit een rapport over de periode 2003-2007. In 
die tijdspanne zijn in totaal 141 zedenzaken beoordeeld. In 78 
procent van de gevallen pleitte de groep voor het stopzetten 
van de vervolging. Slechts 4 procent van de dossiers kon 
zonder nader politiewerk naar de rechter. 
De onderzochte zedenzaken zijn niet representatief voor alle 
aangiften, waarschuwen de experts, omdat ze vooral 
complexe, twijfelachtige dossiers beoordelen. ‘Het is echter 
aannemelijk dat de door de politie en hulpverlening gemaakte 
fouten ook in andere zaken worden gemaakt. Dat geeft te 
denken’, aldus het rapport. 
 
Bron Volkskrant 
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Rouvoet wil 'dag van het 
gezin' instellen 
 

28-10-2008  Door: NOVUM 

(Novum) - Minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet 
(ChristenUnie) wil 15 mei uitroepen tot 'dag van het gezin'. 
Deze dag valt precies tussen Moederdag en Vaderdag in. Dat 
meldt RTL Nieuws dinsdag. De Verenigde Naties riepen eind 
1993 15 mei al uit tot de Internationale Dag van het Gezin. 
 
 
Vrijdag spreekt het kabinet over de gezinsnota. Hierin staan 
plannen om Nederland 'gezinsvriendelijker' te maken. De 
overheid zou volgens Rouvoet moeten helpen bij het intact 
houden van families. De minister pleit er volgens RTL Nieuws 
in de nota voor dat ouders gezinstherapie volgen om een 
scheiding te voorkomen. 
 
 
Ook wil Rouvoet dat vrouwen eerder kinderen krijgen. Vooral 
hoogopgeleiden vrouwen, die nu gemiddeld op hen 34e hun 
eerste kind krijgen, zouden eerder moeten baren. Rouvoet 
wijst op de gezondheidsrisico's die optreden bij vrouwen die na 
het dertigste levensjaar nog kinderen krijgen. 

 
Omgangsles voor ouders 
  
 
07 nov 2008, door door Jarco de Swart 
 
 
AMSTERDAM - Er is hoop voor kinderen van ruziënde 
gescheiden ouders, die maar geen afspraken kunnen maken 
over een fatsoenlijke omgangsregeling.  
Vanaf januari openen twee 'omgangshuizen' in Amsterdam, 
waar ouders kunnen leren weer het belang van hun kind 
voorop kunnen stellen.  
In de omgangshuizen werken ouders onder begeleiding aan 
herstel van hun onderling relatie met als doel dat hun kinderen 
daarvan profiteren in de vorm van een werkbare 
omgangsregeling. Zeventig procent van de aanmeldingen komt 
daarbij tot een oplossing, zegt directeur Loes Michels van het 
Omgangshuis in Zaandam. Michels breidt haar organisatie nu 
dus uit naar Amsterdam, omdat veel Amsterdamse ouders zich 
nu in Zaandam melden.  
"Wij starten in januari twee vestigingen in Oost, waar wij 100 
tot 120 omgangsregelingen per jaar denken te kunnen 
realiseren." Anders dan elders in het land en in weerwil van 
aanbevelingen van onder meer de Raad voor de 
Kinderbescherming, rechtbanken en ouders krijgt het 
Omgangshuis in Amsterdam geen subsidie voor hulp aan 
gebrouilleerde ouders met een te kleine beurs.  
D66-raadslid Hans Korff vindt dat zorgwethouder Marijke Vos 
budget moet regelen. 
 
 

Artikel 279  
Wetboek van 
Strafrecht 
 
Kent u artikel 279 uit het wetboek van strafrecht?  
 
1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het 
wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van 
degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 
geldboete van de vierde categorie. 
 
Dit artikel wordt regelmatig gebruikt tegen vaders die niet op 
tijd hun kinderen terugbrengen na een omgangsweekend. En 
tegen deze vaders worden ook straffen uitgesproken. 
 
Wat nu als beide ouders het gezag hebben?  
Kun je dan ook een beroep doen op deze wet als de 
“verzorgende” ouder de omgang frustreert?  
U heeft er zojuist in de column van mr. Wigman meer over 
kunnen lezen. 
Er zijn inmiddels mensen die met dit gegeven aan de slag zijn 
gegaan.  
 

Oproep Oproep Oproep Oproep !!!! 
 
De stichting is dan ook op zoek naar meer mensen die op 
basis van artikel 279 naar de rechter gegaan zijn, want we 
zouden graag willen weten of een rechter inderdaad een straf 
oplegt aan verzorgende ouders. (meestal de moeder). 
 
Kortom, we zouden graag willen weten of er met 2 maten wordt 
gemeten door rechters. (dus eigenlijk een vorm discriminatie 
wordt gepleegd) 
 
Indien dit zo is dan wil de stichting proberen om hier iets mee 
te doen. In welke vorm hangt een beetje af van het aantal 
aanmeldingen dat we krijgen. 
 
Heeft u het gezag maar geen omgang omdat de “verzorgende” 
ouder de omgang frustreert terwijl u wel omgang op papier 
heeft, en u heeft aangifte gedaan hiertegen met of zonder 
succes, laat het ons dan weten.  
U kunt er misschien meerdere mensen mee helpen. 
 
De manieren waarop u in contact kunt komen met de stichting 
staan vermeld in de colofon van deze nieuwsbrief. 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rechterlijke uitspraken  

in de Nieuwsbrief die voor u van belang kunnen zijn en waar u uw advocaat eventueel op kunt wijzen d.m.v. het LJN nummer. 

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

• de zaakgegevens (instantie, uitspraakdatum en zaak-/rolnummer)  
• de vindplaatsen in een groot aantal tijdschriften en databanken  
• gegevens omtrent annotaties. 

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

Hoge Raad der Nederlanden  
 
SDV – 66u – 1 
 
Datum uitspraak: 15-02-2005
Datum publicatie: 15-02-2005
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Aan gezag en opzicht onttrekken ex art. 279 Sr. Degene die (mede) het gezag over een 

minderjarig kind uitoefent kan dit kind desondanks aan het gezag en/of het opzicht van een 
ander onttrekken, bijvoorbeeld door zich niet te houden aan een bij rechterlijke beslissing 
vastgestelde (voorlopige) omgangsregeling. 

 
Uitspraak 
 
15 februari 2005  
Strafkamer  
nr. 01198/04  
AGJ/SM  
 
Hoge Raad der Nederlanden  
 
Arrest  
 
op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende te Arnhem, van 7 november 2003, 
nummer 21/001763-03, in de strafzaak tegen:  
[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965, wonende te [woonplaats].  
 
1. De bestreden uitspraak  
 
Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te Utrecht van 25 november 
2002 - de verdachte ter zake van "onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag/bevoegd opzicht" veroordeeld tot een 
taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van dertig uren, subsidiair vijftien dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd 
van twee jaren.  
 
2. Geding in cassatie  
 
Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. T.C. ten Rouwelaar, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen 
van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.  
De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.  
Bij de Hoge Raad is binnengekomen een brief van de raadsman met daaraan gehecht een brief van de verdachte.  
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Bij de Hoge Raad is binnengekomen een brief van de raadsman met daaraan gehecht een brief van de verdachte.  
 
3. Beoordeling van het eerste en het tweede middel  
 
3.1. In de middelen wordt onder meer geklaagd dat het Hof ten onrechte bewezen heeft verklaard dat de verdachte het kind aan het 
ouderlijk gezag of aan het opzicht van de moeder heeft onttrokken in de zin van art. 279 Sr.  
 
3.2. De aan het proces-verbaal van de terechtzitting van het Hof gehechte pleitnotities houden in dat namens de verdachte het verweer 
strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging dan wel tot vrijspraak, is gevoerd, waartoe is 
gesteld dat de verdachte zich niet schuldig heeft gemaakt aan overtreding van art. 279 Sr, omdat de verdachte samen met de moeder 
het gezag over het minderjarige kind uitoefende.  
 
3.3. Het Hof heeft onder het kopje 'Verweer betreffende de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie' in de bestreden uitspraak als 
volgt overwogen en beslist:  
"Anders dan de raadsman stelt is het hof van oordeel dat een ouder die formeel nog wel het gezag heeft over zijn minderjarig kind dat 
kind aan het ouderlijke gezag/opzicht van de andere ouder kan onttrekken. Verdachte heeft zijn dochter niet teruggebracht naar haar 
moeder nadat de omgangsregeling ten einde was gekomen. Het verweer wordt dan ook verworpen."  
 
3.4. Voorzover in de middelen het standpunt wordt ingenomen dat de verdachte het kind niet aan het gezag en het opzicht van de 
moeder kan onttrekken in de zin van art. 279 Sr, omdat ook de verdachte het gezag over het kind had, wordt miskend dat degene die 
(mede) het gezag over een minderjarig kind uitoefent, dit kind desondanks aan het gezag en/of het opzicht van een ander kan 
onttrekken bijvoorbeeld door zich niet te houden aan een bij rechterlijke beslissing vastgestelde (voorlopige) omgangsregeling. 's Hofs 
onder 3.3 weergegeven oordeel getuigt derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting.  
 
3.5. De overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet 
nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.  
 
4. Beoordeling van het derde middel  
 
Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot 
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.  
 
5. Slotsom  
 
Nu de middelen niet tot cassatie kunnen leiden, terwijl de Hoge Raad ook geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden 
uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het beroep worden verworpen.  
 
6. Beslissing  
 
De Hoge Raad verwerpt het beroep.  
 
Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en A.J.A. van Dorst, in 
bijzijn van de waarnemend-griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 15 februari 2005. 
 
 
Conclusie 
 
Nr. 01198/04  
Mr Machielse  
Zitting 21 december 2004 
 
Conclusie inzake:  
 
[verdachte]  
 
1. Het Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdend te Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 7 november 2003 ter zake van 
"onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag/bevoegd opzicht" veroordeeld tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf 
voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.  
 
2. Namens verdachte heeft mr T.C. ten Rouwelaar, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur drie middelen van cassatie voorgesteld.  
 
3.1 Het eerste middel bestrijdt, blijkens de toelichting daarop, het bewezenverklaarde opzet. Ten laste van verdachte is 
bewezenverklaard dat:  
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hij in de periode van 17 mei 2001 tot en met 8 juni 2001 te Bilthoven en/of IJsselstein, in elk geval in Nederland, opzettelijk een 
minderjarige, te weten [betrokkene 1] (geboren op [geboortedatum] 1999) heeft onttrokken aan het wettig gezag over hem/haar gesteld 
of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem/haar uitoefent, terwijl die minderjarige ten tijde van het plegen van dit feit 
beneden de twaalf jaar oud is, immers heeft verdachte toen daar:  
- zijn dochter [betrokkene 1] in het kader van een omgangsregeling opgehaald bij de moeder en vervolgens die [betrokkene 1] niet 
teruggebracht op de afgesproken tijd en die [betrokkene 1] gebracht naar een voor de moeder onbekende plaats"  
 
Het middel wijst op een vonnis in kort geding van de rechtbank te Utrecht van 18 mei 2001, waarin is bepaald dat de dochter haar 
hoofdverblijf heeft bij haar moeder. Aangevoerd wordt dat verdachte op het moment dat hij zijn dochter meenam van de inhoud van dit 
vonnis niet op de hoogte was. Pas na zijn aanhouding is hij daarmee bekend geworden.  
 
3.2 Uit de bewijsmiddelen blijkt dat tussen verdachte en de moeder van [betrokkene 1] sinds 25 november 2000 een omgangsregeling 
van kracht was. Deze hield in dat verdachte eenmaal per veertien dagen van zaterdag 11.00 uur tot zondag 17.00 uur en op de daarop 
volgende donderdag van 12.00 uur tot 17.00 uur recht had op omgang met zijn dochter. Deze omgangsregeling is neergelegd in een 
tot de stukken van het geding behorende tussenbeschikking van de rechtbank te Utrecht van 24 oktober 2000. Verder blijkt uit de 
bewijsmiddelen dat de moeder van [betrokkene 1], [betrokkene 2], aangifte heeft gedaan nadat verdachte [betrokkene 1] op donderdag 
17 mei 2000 had opgehaald en hij haar op vrijdag 18 mei 2001 om 18.08 uur nog niet had teruggebracht. Op dezelfde vrijdag heeft 
[betrokkene 2] verdachte in kort geding gedagvaard. De president van de rechtbank heeft in zijn beslissing van 18 mei 2001 op de 
vordering van [betrokkene 2] bepaald dat het hoofdverblijf van [betrokkene 1] bij haar moeder zal zijn en verdachte bevolen het kind 
binnen een uur na de betekening van het vonnis aan de moeder af te geven. Deze en de overige beslissingen van de president van de 
rechtbank heeft het hof aan het bewijs laten bijdragen, evenals de mededeling dat het vonnis op 18 mei 2001 om 18.35 uur aan 
verdachte is betekend door dit achter te laten in zijn woning. Op 19 mei 2001 heeft verdachte de politie gebeld. Hij is toen gewezen op 
de sinds 25 november 2000 van kracht zijnde omgangsregeling en op het vonnis van 18 mei 2001, met name op het bevel om 
[betrokkene 1] terstond terug te brengen naar haar moeder. Verdachte heeft toen gezegd dat hij het kind bewust niet had 
teruggebracht en dat hij niet zou voldoen aan het bevel (bewijsmiddel 1). Bewijsmiddel 3 bevat de verklaring van verdachte dat hij zijn 
dochtertje van 17 mei 2001 tot en met 8 juni 2001 bij zich had en dat hij haar niet op tijd bij de moeder heeft teruggebracht.  
 
3.3 Voor een goed begrip van de zaak schets ik enige achtergrond. Verdachte en [betrokkene 2] waren niet getrouwd toen hun dochter 
[betrokkene 1] op [geboortedatum] 1999 werd geboren. Verdachte heeft het kind erkend. Hij en de moeder zijn sinds de geboorte, dus 
ook ten tijde van het bewezenverklaarde, gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Niet lang na de geboorte zijn verdachte en 
[betrokkene 2] uit elkaar gegaan. Zij zijn eerst in onderling overleg en medio februari 2001 door tussenkomst van hun advocaten een 
voorlopige bezoekregeling voor hun kind overeengekomen. Deze hield in dat [betrokkene 1] bij haar moeder zou verblijven en dat 
verdachte haar een dag en een middag per week zou krijgen (bewijsmiddel 2). Op 29 maart 2000 heeft [betrokkene 2] bij de rechtbank 
een verzoek ingediend dat strekte tot toewijzing van het ouderlijk gezag aan haar en tot vaststelling van een omgangsregeling tussen 
de vader en [betrokkene 1]. Verdachte heeft zich hiertegen verweerd en op zijn beurt verzocht om toewijzing van het ouderlijk gezag 
aan hem en om vaststelling van een omgangsregeling tussen moeder en dochter. Bij tussenbeschikking van 24 oktober 2000 heeft de 
rechtbank overwogen dat het een omgangsregeling tussen vader en dochter in haar belang achtte en beslist dat verdachte met ingang 
van 25 november 2000 op de hier boven vermelde tijdstippen recht heeft op omgang met zijn dochter. Bij beslissing van 24 juli 2002 
zijn de verzoeken van [betrokkene 2] en verdachte om exclusieve toewijzing van het ouderlijk gezag afgewezen. Ten tijde van de 
bestreden uitspraak was nog geen definitieve omgangsregeling tot stand gekomen.  
 
3.4 De klacht dat verdachte niet opzettelijk heeft gehandeld omdat hij onbekend was met het vonnis van 18 mei 2001 is, bezien in het 
licht van de bewezenverklaring, irrelevant. De tenlastelegging en bewezenverklaring houden immers in dat verdachte zijn dochter in 
strijd met de omgangsregeling niet heeft teruggebracht. Die omgangsregeling bestond al in 2000, dus ruim voor het kort gedingvonnis 
van 18 mei 2001. Overigens faalt de klacht ook, omdat deze een feitelijke vaststelling van het hof bestrijdt. Het hof heeft immers 
vastgesteld dat, na de rechtsgeldige betekening van het kort gedingvonnis aan verdachte, de in dit vonnis neergelegde beslissingen op 
19 mei 2001 telefonisch aan verdachte zijn meegedeeld en dat hij zijn dochter toen niet heeft teruggebracht. Voor bestrijding van die 
vaststelling op feitelijke gronden is in cassatie geen ruimte. Voor zover het middel erover bedoelt te klagen dat verdachte op 17 mei 
2001 niet wist dat het hoofdverblijf van zijn dochter bij haar moeder was faalt het eveneens. Het hof heeft uit de bewijsmiddelen kunnen 
afleiden dat verdachte met de omgangsregeling van 24 oktober 2000 bekend was. Voor de beantwoording van de vraag of de 
omgangsregeling inderdaad inhield dat het hoofdverblijf van het kind bij de moeder was, zie onder 4.3.  
 
4.1 Het eerste en het tweede middel voeren verder beide aan dat in de gegeven omstandigheden geen sprake is van onttrekking aan 
het wettig gezag of aan het opzicht van de degene die dit desbevoegd uitoefende. Dit verweer is ook voor het hof gevoerd en strekte 
tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie dan wel tot vrijspraak. Het hof heeft in respons op het niet-
ontvankelijkheidsverweer overwogen:  
 
"Anders dan de raadsman stelt is het hof van oordeel dat een ouder die formeel nog wel het gezag heeft over zijn minderjarige kind dat 
kind aan het ouderlijk gezag/opzicht van de andere ouder kan onttrekken. Verdachte heeft zijn dochter niet teruggebracht naar haar 
moeder nadat de omgangsregeling ten einde was gekomen. Het verweer wordt dan ook verworpen."  
 
De klacht dat het hof bij de vorming van dit oordeel ervan zou zijn uitgegaan dat ten tijde van het bewezenverklaarde alleen 
de moeder belast was met het ouderlijk gezag over [betrokkene 1] faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag 
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4.2 In de rechtspraak zijn situaties als deze eerder aan de orde geweest. In HR NJ 1970, 266 ging het om een echtpaar dat in 
scheiding lag. Bij beschikking van de president van de rechtbank was beslist dat hangende het echtscheidingsgeding de kinderen bij 
de moeder zouden verblijven. De Hoge Raad oordeelde dat, ook al leidt een dergelijke voorziening niet tot opheffing van de ouderlijke 
macht, deze tot gevolg heeft dat de kinderen in ieder geval worden gesteld onder het opzicht, in de zin van art. 279 lid 1 Sr, van de 
ouder aan wie zij voorlopig zijn toegewezen.(1) Iets vergelijkbaars speelde in de arresten HR NJ 1991, 9 en HR NJ 1991, 824. In beide 
zaken waren de onttrokken kinderen in afwachting van de uitkomst van de echtscheidingsprocedure aan de moeder toevertrouwd. Het 
zonder haar toestemming wegnemen van de kinderen leverde een onttrekking aan het wettig gezag en het bevoegdelijk uitgeoefende 
opzicht op. De in het middel bedoelde uitspraken NJ 1950, 833 en 834 werpen geen ander licht op de zaak, alleen al omdat deze 
uitspraken een niet goed vergelijkbaar feitencomplex betroffen, de uitspraken van eerder datum zijn en deze niet zijn gedaan door de 
Hoge Raad, zoals het middel veronderstelt, maar door respectievelijk de Krijgsraad voor de zeemacht en het Hoog Militair 
Gerechtshof.  
 
4.3 In dit geval ligt het in zoverre anders dat hier niet sprake is van een exclusieve toewijzing van het kind aan de moeder. Bij haar 
tussenbeschikking van 24 oktober 2000 heeft de rechtbank immers, in afwachting van een definitieve beslissing, bepaald dat verdachte 
een beperkt omgangsrecht met het kind heeft. Anders dan de klacht lijkt te veronderstellen is in het vonnis van 18 mei 2001 in deze 
omgangsregeling geen wijziging aangebracht doordat daarin is beslist dat [betrokkene 1]'s hoofdverblijf bij haar moeder was. Zoals uit 
de bewijsmiddelen blijkt was dit de feitelijke situatie sinds verdachte en [betrokkene 2] uit elkaar waren. Dit lag ook al in de 
omgangsregeling van 24 oktober 2000 besloten. Daarvan is ook de president van de rechtbank uitgegaan blijkens overweging 3.5 van 
zijn vonnis, dat voor zover van belang luidt:  
 
"Op grond van deze feiten en omstandigheden moet het, mede gezien de leeftijd van [betrokkene 1], in haar belang worden geacht dat 
zij haar hoofdverblijf bij de moeder heeft totdat in de onder 3.3 bedoelde procedure over de gezagsvoorziening zal zijn beslist. Bij dit 
oordeel is mede van belang dat de rechtbank dat in die procedure klaarblijkelijk ook heeft bedoeld, gezien de regeling die voor de 
omgang tussen de vader en [betrokkene 1] is vastgesteld in de genoemde tussenbeschikking van 24 oktober 2000 ()."  
 
Het vonnis houdt wel een andere wijziging in ten opzichte van de omgangsregeling van 24 oktober 2000. Namelijk dat het verdachte 
verboden was het kind zonder schriftelijke toestemming van de moeder mee te nemen. Ook deze beslissing is op 19 mei 2001 
telefonisch aan verdachte meegedeeld (bewijsmiddel 1).  
 
4.4 Of het kind nou wordt onttrokken terwijl het exclusief aan een ouder is toevertrouwd of door zich niet te houden aan een bij 
rechterlijke beslissing vastgestelde omgangsregeling levert in mijn ogen geen relevant verschil op. Zowel het wettig gezag als het 
opzicht berustten ten tijde van het bewezenverklaarde bij de moeder krachtens de omgangsregeling van 24 oktober 2000. Verdachte 
heeft het kind aan dat gezag en opzicht onttrokken door haar op donderdag 17 mei 2001 niet op het overeengekomen tijdstip terug te 
brengen. Hij heeft die situatie tot 8 juni 2001 laten voortbestaan ook nadat hem de inhoud van het vonnis van 18 mei 2001 was 
meegedeeld. Het oordeel van het hof dat verdachte in de bewezenverklaarde periode het kind aan het wettig gezag en het opzicht van 
de moeder heeft onttrokken geeft naar mijn mening geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De klachten falen voor zover deze 
uitgaan van een andere opvatting.  
 
4.5 De klacht dat het hof heeft aangenomen dat was aangevoerd dat dit verweer tot ontslag van rechtsvervolging zou moeten leiden, 
berust op een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak. Ook deze klacht faalt dus.  
 
4.6 Het tweede middel bestrijdt verder de verwerping door het hof van een beroep op overmacht. Het hof heeft dit verweer als volgt 
samengevat en verworpen:  
 
"De verdediging heeft aangevoerd dat er een noodsituatie was ontstaan omdat verdachtes dochtertje door haar moeder, die het wettig 
gezag over haar uitoefende, niet goed zou worden verzorgd.  
 
Het hof is van oordeel dat het gevoerde verweer dient te worden verworpen. Het hof overweegt hierbij dat er geen omstandigheden 
aannemelijk zijn geworden die het acuut handelen van verdachte rechtvaardigden en dat voorts niet is gebleken dat - indien er al 
sprake zou zijn geweest van een noodsituatie - er voor verdachte geen andere mogelijkheid open stond, nu hij zich had kunnen 
wenden tot een bevoegde instantie, zoals de Raad voor Kinderbescherming, de politie of de officier van justitie, in geval van een 
noodtoestand."  
 
De klacht is dat het hof geen acht heeft geslagen op ter ondersteuning van dit verweer overgelegde bewijsstukken. Deze klacht faalt. 
Het hof heeft geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat [betrokkene 1] slecht werd verzorgd door haar moeder. Dat is een 
oordeel van feitelijke aard dat in cassatie slechts beperkt kan worden getoetst. De waardering van het door de verdediging 
overgelegde bewijsmateriaal is aan het hof voorbehouden. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 oktober 2003 blijkt 
verder dat het hof de korte inhoud van de stukken van eerste aanleg en van de nadien aan het dossier toegevoegde stukken heeft 
voorgehouden, waaronder de brieven van verdachte van 22 september 2003 en 17 oktober 2003 met bijlagen. Het moet er dus voor 
worden gehouden dat door het hof ook op de door het middel bedoelde stukken acht is geslagen. Dit geldt temeer nu het middel niet 
vermeldt welke bewijsstukken het hof zou hebben gemist.  
Ook de klacht dat het hof er geen rekening mee heeft gehouden dat verdachte geen vertrouwen had in de Raad voor de 
Kinderbescherming faalt, reeds omdat niet blijkt dat die stelling voor het hof is ingenomen.  
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5.1 Het derde middel betreft de afwijzing door het hof van een verzoek om getuigen te horen. In de bestreden uitspraak heeft het hof 
overwogen dat de verdediging subsidiair heeft verzocht het onderzoek aan te houden om enkele getuigen te horen. Het hof heeft dit 
verzoek afgewezen omdat het zich voldoende voorgelicht achtte, zodat van een noodzaak tot het horen van die getuigen niet was 
gebleken.  
 
5.2 Noch uit het proces-verbaal van de zitting van 24 oktober 2003, noch uit de daaraan gehechte pleitnota noch uit enig ander stuk in 
het procesdossier blijkt dat door de verdediging aan het hof is verzocht om getuigen te horen. Dat betekent dat hetzij het hof door een 
vergissing de in het middel aangevochten beslissing in zijn uitspraak heeft opgenomen hetzij het verzoek wel is gedaan maar dit niet in 
het proces-verbaal is opgenomen.  
 
5.3 Ik meen dat dit in het midden kan blijven. Volgens het middel betrof het ter zitting gedane verzoek getuigen van wie eerder 
verklaringen aan het hof werden toegezonden. Ik neem aan dat hiermee wordt gedoeld op de brief van 5 september 2003 van de 
raadsman van verdachte. Het middel voert als klacht aan dat het hof het getuigenverhoor niet heeft toegestaan en dat het derhalve van 
belang is dat de getuigen alsnog worden gehoord. Die klacht kan, ook als ervan wordt uitgegaan dat het verzoek wel is gedaan, in 
ieder geval niet slagen. Het valt niet in te zien dat uit de afwijzing van het verzoek volgt dat verdachte een belang had bij toewijzing van 
het verzoek. Laat staan dat die opmerking iets afdoet aan de begrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat de noodzaak tot het horen van de 
getuigen in zijn ogen niet bestond. Het middel geeft eigenlijk alleen maar aan dat verdachte het niet eens is met de beslissing van het 
hof, maar betwist niet dat het hof het juiste criterium heeft gehanteerd en geeft evenmin aan waarom de beslissing van het hof 
onbegrijpelijk zou zijn.  
 
5.4 Tot slot bevat het middel de klacht dat het hof geen acht heeft geslagen op een aantal door verdachte aan het hof ter beschikking 
gestelde stukken. Ook deze klacht faalt, reeds omdat het middel niet verduidelijkt op welke stukken het doelt.  
 
6. De middelen zijn tevergeefs voorgesteld en kunnen, met uitzondering van de in 4.1 tot en met 4.4 besproken klachten, met de aan 
artikel 81 RO ontleende motivering worden verworpen. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn 
bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen heb ik niet aangetroffen.  
 
7. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.  
 
De Procureur-Generaal  
bij de Hoge Raad der Nederlanden  
 
1 Zie ook NLR, aant. 2 bij art. 279.  
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