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Colofon 
De Nieuwsbrief Stichting Dwaze Vaders is het officiële 
orgaan van de Stichting Dwaze Vaders. 
De redactie verricht haar werkzaamheden in overeenstem-
ming met de doelstelling van de Stichting en de belangen 
van haar donateurs.  
Overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief 
is toegestaan onder uitvoerige bronvermelding. 
 
Oplage:  
3000 – De nieuwsbrief wordt toegezonden aan donateurs van 
de Stichting die als (trouwe) betaler zijn geregistreerd. 
 
Donatie:  
Men wordt donateur door automatische overschrijving van 
€ 2.50,- per maand, op postrekeningnummer:  374090 ten 
name van Stichting Dwaze Vaders, Bodegraven. 
Ook is het mogelijk om halfjaarlijks € 15,00 over te maken. 
 
Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384    
E-mail: mail@dwazevaders.nl 
Internet: www.dwazevaders.nl 
Fax: 0172611384 
  
Bestuur: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    André Cox 
 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 67: 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 078-6454978 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Van de Bestuurstafel 
 
20 Jaar Stichting Dwaze Vaders!  
 
Wie had dit ooit kunnen bedenken ten tijde van de oprichting. 
In de jaren 80 was er bij wet weinig geregeld over het 
omgangsrecht mede door toenmalige cultuur en 
vrouwenorganisaties. Pas in 1990 is het recht op omgang bij 
wet vastgelegd. Daar waren indertijd heel wat acties voor 
nodig. Demonstraties, bezettingen, de stichting heeft aan alles 
meegedaan. Dit gebeurde ook in de jaren 90. Er was toen ook 
sprake van een grote eensgezindheid en motivatie om te 
demonstreren.  Mede door deze en diverse andere acties is 
uiteindelijk in 1998 het gezamenlijk gezag in de wet 
opgenomen. Al gauw bleek dat in veel gevallen in de praktijk 
niet veel veranderde. De uitvoerende instanties zoals 
kinderbescherming bleven hun “oude doos” argumenten 
gebruiken.  De termen  “in het belang van het kind” en 
“loyaliteitsconflict” bleven om je oren vliegen. Bovendien was 
het aantal niet-gehuwden met kinderen inmiddels toegenomen 
waarbij het eenhoofdig gezag nog steeds van toepassing was.   
 
Het strijden ging verder, alleen werd er voor een andere 
strategie gekozen, de dialoog. Vanaf eind jaren 90, begin deze 
eeuw is de motivatie om te demonstreren langzamerhand 
afgenomen. Bij een oproep reageerden er nog maar een 
handvol mensen. Het was duidelijk dat de tijden veranderd 
waren. Bovendien werd door internet communicatie een stuk 
makkelijker gemaakt.  Men kon vanuit de luie stoel direct met 
alle partijen contact maken. Dit is de afgelopen jaren dan ook 
vele malen gedaan door de stichting. Dit heeft tot een aantal 
goede gesprekken geleid met een aantal partijen door de jaren 
heen o.a. ook met Ruud Luchtenveld, de initiatief nemer van 
een wetsvoorstel wat uiteindelijk na jaren geleid heeft tot de 
huidige wetgeving die per 1 maart 2009 ingevoerd is. 
Kernwoorden hierbij zijn gelijkwaardig ouderschap en 
ouderschapsplan.  Hieraan is te zien dat na zoveel jaar de rol 
van de man als vader steeds meer maatschappelijk erkend 
wordt.  Dit werd nog eens bevestigd door de veroordeling, in 
februari van dit jaar, van een moeder  die stelselmatig een 
omgangsregeling had gefrustreerd. Een taakstraf was het 
gevolg.  
 
Zit het werk van de stichting er dan op na 20 jaar?  Helaas 
(nog) niet is het antwoord. Kijkt u maar eens op onze website. 
Sinds de lancering  van onze huidige website in mei 2006 
hebben al meer dan 1 miljoen!!I mensen onze site bekeken. 
Verder wordt er nog steeds druk gebeld naar onze 
telefoonavonden en ge-emaild. Ondanks alle  politieke 
veranderingen blijft de problematiek vaak hetzelfde. Als een 
van de scheidende partijen niet mee wilt werken wordt nog 
steeds  teveel naar de gevolgen gekeken (de kinderen)  in 
plaats van de oorzaak van de problematiek aan te pakken. (de 
ouders)  En hoe de handhaving van gemaakte afspraken in de 
praktijk moet worden uitgevoerd is al jaren onderwerp van 
discussie evenals de (preventieve) sancties.  In 2008 werd 
bekend door het CBS dat ongeveer 20% van de kinderen geen 
contact meer heeft met de andere ouder na een echtscheiding. 
(was 25% in 1998)  En dan hebben we het nog niet eens over 
de samenwoners waarbij het eenhoofdig gezag de 
meerderheid heeft. 
 
Kortom, er is nog genoeg  te doen… 

Perry Stuart                                        

Receptie 20 jaar 
bestaan  
 
21 September  2009 bestaan we 20 jaar. Dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. U bent van harte welkom op de 
receptie van zondag 20 september 2009 a.s. in het Evertshuis 
te Bodegraven . Aanvangstijd 13.00 
 
 

Scheiden? Rouvoet geeft 
nu ook een handleiding 

 
DEN HAAG - Weer is echtscheiden een beetje moeilijker 
gemaakt, althans voor stellen met kinderen. Meteen na het 
aantreden van het huidige kabinet werd de flitsscheiding 
afgeschaft, sinds 1 maart van dit jaar moeten ze ook een 
ouderschapsplan opstellen. Pas dan wordt het huwelijk of 
geregistreerde partnerschap ontbonden.  
 
Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin wil met deze drempel 
leed voorkomen. Leed van de ex-partners, maar vooral van de 
kinderen. Ruzies en scheiding tussen ouders hebben voor hen 
vaak grote gevolgen.  
 
In het ouderschapsplan moeten de ex-partners de omgang 
met de kinderen en de opvoeding regelen: de taakverdeling, 
de manier waarop informatie wordt uitgewisseld, en de 
financiering.  
 
Dat klinkt simpel voor degenen die als vrienden uiteen gaan. 
Maar als er geen afspraken mogelijk zijn, kan een 
professionele bemiddelaar worden ingeschakeld. Bij ernstige 
problemen zoals alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische 
klachten of huiselijk geweld is het zaak een advocaat in te 
schakelen die de rechter overtuigt dat het ouderschapsplan 
niet haalbaar is.  
 
Maar dat moeten de uitzonderingen worden. Bij een reguliere 
scheiding moet het ouderschapsplan gaan over concrete, 
gedetailleerde beslissingen, zoals kledingvoorschriften, de 
haardracht, tatoeages en piercings.  
 
Deze afspraken moeten voorkomen dat de ex-partners elkaar 
blijven pesten door bijvoorbeeld een piercing toe te staan bij 
hun kind terwijl duidelijk is dat de ander daar niets van moet 
hebben.  
 
Bij het ouderschapsplan moeten kinderen inspraak krijgen, 
maar hun ouders beslissen. In het plan moet dus ook staan 
hoe de exen hun kinderen hebben betrokken bij de afspraken 
en hoe zij hen over de afspraken hebben geïnformeerd. 
 
Bij ruzie is het natuurlijk lastig om werkbare afspraken te 
maken. Vandaar dat Rouvoet vanaf volgende week een 
complete echtscheidingshandleiding gaat verspreiden, met alle 
rechten, plichten en mogelijkheden om tot een oplossing te 
komen als de scheiding nakend is. De afspraken moeten 
schade bij de ontwikkeling van het kind door de scheiding 
zoveel mogelijk beperken of voorkomen.  
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Maar afspraken moeten ook de omgang tussen de ouders en 
kind verzakelijken. Zo moet worden voorkomen dat het kind 
inzet wordt van een loopgravenoorlog, waarbij de ene ouder 
voorkomt dat de ander het kind nog ziet, of dat de ene ouder 
de kinderen tegen de ander opzet. Wanhoopsdaden en 
slepende rechtszaken van vooral vaders die hun kinderen niet 
meer te zien krijgen, gaan door het ouderschapsplan mogelijk 
tot het verleden horen.  
 
Want het ouderschapsplan is verplicht, en naleving is bij de 
rechter afdwingbaar. Al kan ook daarvoor desgewenst weer 
eerst bemiddeling worden ingeschakeld. 
En ligt de omgang met de kinderen moeilijk, dan zijn er 
omgangshuizen in opkomst, waar de niet-verzorgende ouder 
onder toezicht zijn kroost kan ontmoeten. 
 
 

Uit elkaar... En de 
kinderen dan?  
 
Een scheidingshandleiding zou je het kunnen noemen, de 
brochure die minister Rouvoet van Jeugd en Gezin deze week 
uit heeft laten brengen. 'Uit elkaar... En de kinderen dan?' 
Sinds 1 maart zijn ouders die scheiden wettelijk verplicht een 
ouderschapsplan op te stellen waarin ze afspraken over de 
kinderen vastleggen. In de folder staan tips hoe zo een 
ouderschapsplan te maken. Maar er staan ook adviezen in 
over hoe je als gescheiden ouder met je kinderen om moet 
gaan. 
 

Ouderschapsplan 
verplicht bij scheiding 
Scheiden doet lijden. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de 
kinderen. Gaat het nieuwe, sinds 1 maart verplichte 
ouderschapsplan daar wat aan veranderen? 

Ouders met minderjarige kinderen die uit elkaar gaan, moeten 
sinds 1 maart een ouderschapsplan met elkaar opstellen 
voordat de rechter de echtscheiding in behandeling neemt. Zo 
worden vader en moeder gedwongen om persoonlijke 
frustraties even opzij te zetten in het belang van de kinderen. 
Maar advocaten hebben gemengde gevoelens bij deze nieuwe 
wet. Het ouderschapsplan bestond al een tijdje, maar vanaf 1 
maart is het wettelijk verplichte kost voor getrouwde of 
samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over de 
kinderen hebben.  

,,Indien gewenst kunnen ook aanvullende afspraken worden 
vastgelegd in het ouderschapsplan,’’ zegt Marjoleine de 
Boorder van advocatenkantoor De Boorder Schoots. Ze is 
scheidingsbemiddelaar en voorzitter van de vereniging 
Collaborative Divorce, een vereniging die pleit voor goed 
onderling overleg en het inzetten van overlegadvocaten tijdens 
de scheidingsprocedure. ,,In het ouderschapsplan kunnen 
afspraken worden gemaakt over woonlocatie, medische zorg 
of school.’’                             

Over de gewone dagelijkse beslommeringen moeten ouders 
zelf kunnen blijven beslissen, benadrukt Marjoleine De 
Boorder. ,,Hoe laat Jantje bruinbrood te eten krijgt en of hij wel 
of niet bij Pietje mag spelen, zijn zaken die niet groot genoeg 
zijn om in een ouderschapsplan op te nemen.’’  

 

Papieren tijger of niet?  

Het ouderschapsplan is beslist geen papieren tijger, meent De 
Boorder. ,,Als ouders met minderjarige kinderen geen goed 
plan aan de rechter voorleggen, zal hij de scheiding of 
ontbinding van het samenlevingscontract niet goedkeuren.’’  

En als er wel een ouderschapsplan ligt, maar er zijn nog 
meningsverschillen op onderdelen, kan hij een mediator 
aanwijzen. Die moet proberen de partijen nader tot elkaar te 
brengen. Als hij daar niet in slaagt, hakt de rechter alsnog zelf 
de knoop door.  

Maar zo ver zal het volgens De Boorder niet snel meer komen. 
,,In de praktijk zie je vaak dat een stukgelopen onderhandeling 
weer wordt opgepakt als ouders worden gedwongen om met 
elkaar te praten. Dan gaat de knop ineens om en zitten vader 
en moeder weer als verstandige mensen om de tafel. Dit 
wettelijk verplichte zetje in de rug zie ik dan ook als nuttig.’'  

Zonder zo’n ouderschapsplan geeft de rechter geen 
toestemming voor ontbinding van een huwelijk of 
samenlevingsovereenkomst. Het plan moet voldoen aan 
een aantal minimumeisen. Zo moeten er regelingen voor 
omgang, zorg, onderwijs en alimentatie in staan. Ouders 
hebben elkaars toestemming nodig bij belangrijke 
beslissingen over de kinderen. Wat staat er in een 
ouderschapsplan?  

Een ouderschapsplan voor de kinderen van ouders die 
gaan scheiden, is sinds 1 maart verplicht. Zonder zo’n plan 
geeft de rechter geen toestemming tot ontbinding van 
huwelijk of contract. Het plan kan de volgende punten 
bevatten:  

• Keuze van de school, bijvoorbeeld christelijk of 
openbaar. En hoe komen ze daar, wie haalt ze en 
brengt ze, wie draait voor de eventuele kosten 
op?  

• Lidmaatschap van een sportclub en betaling 
daarvan.  

• Medische (na)zorg, zeker als er sprake is van een 
probleem.  

• Wat gebeurt er met de vakanties, niet alleen in de 
zomermaanden, maar ook met Kerstmis of Pasen. 

• Beheer van financiële zaken, zoals 
spaarrekeningen. Blijven de ouders een jaarlijkse 
bijdrage storten?  

Ook over de dagelijkse zorg kunnen afspraken worden 
gemaakt. Het gaat dan eigenlijk over de manier van 
opvoeden.  
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ADVOCATENKANTOOR 
Specialist in personen- en familierecht  

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

 
Belt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 
 

Haar collega Ditte Vrolijks van advocatenkantoor Ariens 
Schoonderbeek Damman is sceptischer. Volgens haar is de 
wet te vaag om weigerachtige ouders werkelijk te kunnen 
dwingen tot redelijkheid.  

,,In deze wet staat dat als het ouderschapsplan redelijkerwijs 
niet kan worden overgelegd aan de rechter, de ouders hun 
afspraken ook op een andere manier mogen maken. Probleem 
is alleen dat niet duidelijk staat omschreven wat ‘redelijkerwijs’ 
is en wat die ‘andere manieren’ zijn. Daarover moet de rechter 
oordelen. En op dit moment is nog niet bekend hoe rechters 
hiermee zullen omgaan.’’  

Vaders en kinderen beter uit  

Collega Marjoleine de Boorder vindt de nieuwe wet echter wel 
degelijk een vooruitgang, vooral omdat de positie van kinderen 
en vaders verbetert. Zij waren vaak de grootste verliezers bij 
een echtscheiding. In 2007 had 35 procent van de kinderen na 
een echtscheiding geen of nauwelijks contact meer met één 
van de ouders, bijna altijd de vader.  

,,De kinderen worden meestal aan de moeder toegewezen,’’ 
beschrijft De Boorder de praktijk. ,,Als zij niet wenst te 
onderhandelen, frustreert ze vaak de omgang van de vader 
met de kinderen. Nu zijn vader en moeder verplicht om samen 
afspraken te maken en moeten ze zich daar ook aan houden. 
Het ouderschapsplan heeft de wettelijke status van een 
contract met bindende voorwaarden. Een afspraak eenzijdig 
veranderen kan alleen met tussenkomst van de rechter. Die 
zal bij toetsing een stuk kritischer zijn dan voorheen, en de 
belangen van beide ouders gelijkwaardig wegen.’’  

Onvoldoende mogelijkheden voor dwang  

Vrolijks blijft echter minder positief. ,,In de praktijk kan de 
vader zijn ex nog steeds niet dwingen om het ouderschapsplan 
na te komen. Als moeder het plan niet nakomt, moet de vader 
weer naar de rechter stappen. De wet biedt niet meer 
sanctiemogelijkheden dan voorheen en rechters zijn 
terughoudend in het uitdelen ervan in zaken waarbij kinderen 
betrokken zijn. Het komt er op neer dat de moeder die het kind 
helemaal aan de vader wil onttrekken, hierin ook onder de 
nieuwe wetgeving zal slagen.’’  

Volgens Vrolijks heeft deze wet nog een grotere zwakte. 
,,Ouders kunnen ook nu niet door de rechter worden 
gedwongen tot overleg. Deelname aan een gesprek met een 
mediator gebeurt nog steeds op basis van vrijwilligheid. 
Daarom heb ik twijfels of het verplichte ouderschapsplan een 
succes wordt.’'  

Hoewel De Boorder over het algemeen positiever over de 
nieuwe wet is dan haar collega, kan ze zich in deze kritiek wel 
vinden.  

,,Wat in deze wet ontbreekt, is verplichte begeleiding van een 
mediator of overlegadvocaten. Een gemis, want deze wet is 
ook bedoeld voor partners die in een ernstige conflictsituatie 
zijn beland. Juist dan is begeleiding en sturing een belangrijke 
voorwaarde voor een succesvol gesprek over de kinderen.’’  
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Recht toe Recht aan 
 
Nieuwe wetgeving – iets voor u? 
 
U heeft ongetwijfeld gehoord van de nieuwe wetgeving die per 
1 maart 2009 in werking is getreden. Daar is nog geen 
jurisprudentie over, de praktijk zal moeten uitwijzen hoe de 
nieuwe wetgeving zijn uitwerking zal krijgen. De bedoeling is in 
ieder geval wel, dat de niet verzorgende ouder een grotere rol 
en een sterkere juridische positie krijgt. In welke situaties kunt 
u daar wat aan hebben? 
 
U wilt gezamenlijk gezag  
In de wet is nu opgenomen dat, indien u niet eerder het gezag 
heeft gehad, u aan de rechtbank kunt verzoeken om samen 
met de moeder met het gezag te worden belast. Uw verzoek 
wordt slechts afgewezen ‘indien er een onaanvaardbaar risico 
is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders (en 
niet te verwachten valt dat hierin op korte termijn verbetering in 
zou komen), of afwijzing van uw verzoek anderszins in het 
belang van het kind noodzakelijk is.’ 
 
Je zou kunnen zeggen dat de wetgever hiermee een signaal 
heeft willen afgeven om vaker het gezamenlijk gezag mogelijk 
te maken. Tenzij er sprake is van een zeer verstoorde relatie 
tussen de ouders, zou een verzoek om gezamenlijk gezag dus 
kansrijk moeten zijn. U dient eigenlijk aan te tonen dat de 
uitvoering van het gezamenlijk gezag niet tot grote problemen 
gaat leiden. Tip: zorg dat er een redelijke vorm van 
communicatie is of ontstaat, liefst per e-mail, zodat u bewijzen 
kunt overleggen. Daarmee kunt u aantonen dat er geen risico 
ontstaat.  
 
 
Indien er al gezamenlijk gezag is 
Als er al sprake van gezamenlijk gezag is, zijn de volgende 
artikelen voor u van belang. 
 
Artikel 247 lid 3 BW: ontwikkeling bevorderen 
´Het ouderlijk gezag omvat mede de plicht van de ouder om de 
ontwikkeling van de band met het kind met andere ouder te 
bevorderen’.  
 
Met andere woorden, de verzorgende ouder heeft een 
wettelijke plicht om te zorgen dat de omgangsgerechtigde 
ouder een band kan opbouwen met zijn kind. Ik zou zeggen 
dat bij die plicht de volgende aspecten een rol spelen: de 
omgang zelf, de omgang stimuleren, positief spreken over de 
andere ouder, conflicten vermijden, telefonische contacten-
e/mail mogelijk maken, en de gelegenheid bieden om 
informatie van derden te ontvangen. 
 
Zeker in zaken waarin de omgangsregeling niet of moeizaam 
verloopt, is het belangrijk om de andere ouder op dit punt 
verantwoording te laten afleggen. Laat uw advocaat het 
letterlijk ter zitting vragen, of stel het aan de orde in de 
processtukken: wat heeft de andere ouder concreet allemaal 
gedaan om de band te stimuleren? Vraag ook waar dat uit 
blijkt, en waarom het dan (kennelijk) niet is gelukt. 
 
Artikel 253a BW: geschil gezamenlijk gezag 
Indien zich problemen voordoen in de uitoefening van het 
gezamenlijk gezag, of indien er geen of een slecht verlopende 
omgangsregeling is, kunt u dat als een geschil aan de 
rechtbank voorleggen.  
 

Bij geschillen kunt u denken aan het hoofdverblijf van de 
kinderen, een verhuizing met de kinderen, een schoolkeuze, 
een medische keuze of een religieuze aangelegenheid. Maar 
ook het herstellen van een omgangsregeling kan als een 
geschil worden voorgelegd. Tenslotte kan het ontbreken van 
overleg, het niet worden geïnformeerd en het niet worden 
betrokken in beslissingen die met het gezamenlijk gezag te 
maken hebben, aan de rechtbank worden voorgelegd. Zelfs de 
wijze waarop informatie die door derden (die nauw betrokken 
zijn bij de opvoeding van uw kind) verstrekt dient te worden, 
kan als geschil worden voorgelegd. 
 
Kortom, als u buiten spel wordt gezet, heeft u juridische 
mogelijkheden om de rechter in te schakelen. 
 
Indien er geen omgangsregeling is vastgesteld, kan de 
rechtbank een regeling vastleggen. Officieel heet het dan geen 
omgangsregeling meer, maar een toedeling van de zorg- en 
opvoedingstaken. De ouders moeten, ook indien zij als niet-
gehuwden uit elkaar zijn gegaan, een ouderschapsplan 
overleggen.  
 
 
Artikel 253a BW, lid 5: dwangmiddel! 
In lid 5 van dit artikel heeft de wetgever opgenomen dat de 
rechter een dwangmiddel kan opleggen. Dat kunt u verzoeken 
indien de andere ouder aantoonbaar regelmatig geen of 
onvoldoende medewerking verleent aan zaken die 
samenhangen met de uitvoering van het gezamenlijk gezag.  
 
Maak hier zeker gebruik van! De wetgever heeft deze bepaling 
niet voor niets opgenomen. U dwingt daarmee de rechter 
kritisch te zijn en u dwingt de andere partij tot medewerking. 
 
 
Artikel 253a BW, lid 6: binnen 6 weken op zitting 
In lid 6 is opgenomen dat een verzoek binnen zes weken moet 
worden behandeld door de rechtbank. Of dat in praktijk ook 
gaat lukken, is nog maar de vraag. Het is daarom raadzaam 
dat uw advocaat vooraf al de verhinderdata van de partijen en 
advocaten opvraagt en meestuurt, dat voorkomt onnodige 
vertraging. 
 
 
Indien u geen gezag heeft 
 
Artikel 377a, lid 1: verplichting tot omgang 
In de wet is opgenomen dat de niet met het gezag belaste 
ouder recht heeft op en de verplichting tot omgang met zijn 
kind. Met andere woorden, u heeft niet alleen een recht, u 
heeft ook een plicht om omgang te hebben met uw kind. Laat 
de rechter weten dat u uw plicht graag wilt kunnen uitvoeren! 
 
De rechter stelt in beginsel een omgangsregeling vast, slechts 
niet indien één van de vier ontzeggingsgronden van 
toepassing is. Bekijk goed op welke ontzeggingsgrond de 
andere partij een beroep doet, vaak is dat niet duidelijk of in 
het geheel niet aangegeven. Ook de raad voor 
kinderbescherming moet deze ontzeggingsgronden toetsen! 
 
Artikel 377a, lid 1: verschil wel of niet erkend is vervallen 
De nieuwe wetgeving heeft het onderscheid tussen de 
biologische ouder die het kind wel, en de ouder die het kind 
niet heeft erkend, laten vallen. Indien u uw kind dus niet heeft 
erkend, en u wel in een nauwe persoonlijke betrekking tot uw 
kind staat of heeft gestaan, heeft u dezelfde rechtspositie ten  
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WIGMAN SARDJOE & 

VAN WEEGBERG 
advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

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

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
                                     www.wsw-advocaten.nl 
-  omgangsrecht   info@wsw-advocaten.nl 
 
-  recht op informatie 

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

sardjoe@wsw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen  vanweegberg@wsw-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. 

opzichte van omgang en informatie als de ouder die het kind 
wel heeft erkend.  
 
Een verzoek tot het vaststelling van een omgangsregeling 
wordt dus slechts ontzegd, indien één van de 
ontzeggingsgronden van toepassing zijn. Dat was vóór de 
wetswijziging niet het geval. 
 
Conclusie 
De wetgever heeft een signaal afgegeven om de niet-
verzorgende ouder een sterkere positie te geven. Of dat ook in 
praktijk daadwerkelijk zal leiden tot een sterkere positie, en 
meer gelijkwaardigheid, is natuurlijk de vraag. Het is wel 
belangrijk dat u de aangereikte juridische mogelijkheden gaat 
benutten! 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheidingsbemiddeling 
stuk onaantrekkelijker 
Echtscheidingen via mediation worden een stuk 
onaantrekkelijker nu bemiddelaars zich voor de rechter niet 
meer mogen beroepen op geheimhouding. Dat heeft de Hoge 
Raad onlangs bepaald.  

Bij mediaton bemiddelt een onafhankelijke derde bij 
echtscheiding of een arbeidsconflict tussen werknemer en 
werkgever. Bemiddeling is de laatste jaren sterk in opkomst, 
omdat het goedkoop en laagdrempelig is. Sinds 2005 is 
bemiddeling via het Juridisch Loket ook gesubsidieerd 
mogelijk. Volgens de Hoge Raad, 's lands hoogste rechter, 
hebben mediators geen wettelijk verschoningsrecht.  

In de voorliggende echtscheidingszaak wilde een man de 
mediator laten getuigen tegen zijn ex-vrouw. De 
conflictbeslechter beriep zich echter op haar 
geheimhoudingsplicht. De Hoge Raad vindt echter het belang 
van de waarheidsvinding belangrijker dan het 
maatschappelijke belang van mediation.  

Verschoningsrecht  

De uitspraak geldt niet alleen voor gewone mediators, maar 
ook voor artsen, advocaten of notarissen, die als 
conflictbeslechter optreden. Hoewel zij beroepshalve een 
verschoningsrecht hebben, vervalt dat als zij als bemiddelaar 
worden ingeschakeld.  

Volgens notaris Aniel Autar, expert voor AD Geld & Recht, 
maakt de uitspraak bemiddeling via een mediator 
onaantrekkelijker. ,,Ruziënde partijen bedenken zich wel drie 
keer voordat zij een mediator inschakelen." Veel mensen 
realiseren zich niet dat de geheimhouding bij mediation niet 
gegarandeerd is, zegt de Amsterdamse advocate Catharina 
Kat.  

Aanpassen  

Door de uitspraak is de Vereniging van Familierecht 
Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) gedwongen 
mediation-overeenkomsten aan te passen. Die zeggen nu dat 
er een verschoningsrecht is. ,,Dat kan dus niet," zegt voorzitter 
Anke Mulder. ,,Momenteel bestuderen wij de uitspraak." Bij de 
VFAS zijn 950 bemiddelaars aangesloten. Die bemiddelen 
jaarlijks bij duizenden echtscheidingen.  

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI), waar 4200 
bemiddelaars zijn ingeschreven, is niet blij met de uitspraak. 
,,Een verschoningsrecht was goed geweest," zegt directeur 
Daan de Snoo. ,,Wat in de mediationkamer wordt besproken, 
dient daar te blijven." Hij verwacht echter niet dat bemiddelaars 
straks veel minder worden ingeschakeld. ,,De kans dat een 
mediator moet getuigen in een rechtszaak blijft klein."  

Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens schattingen bedraagt 
het aantal bemiddelingspogingen tienduizenden per jaar. 
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Geslaagde mediation kan tóch via notaris 

Ruziënde partijen zullen zich door een recente uitspraak van 
de Hoge Raad wel drie keer bedenken voordat zij een 
mediator inschakelen. Onze hoogste rechter besliste dat een 
mediator gedwongen kan worden op te biechten wat iemand 
tijdens vertrouwelijke onderhandelingen heeft verklaard.  

Alles wat uit Amerika komt is beter, of niet? Als notaris heb ik 
mij in het verleden vaak afgevraagd waarom scheidende 
echtgenoten, ruziënde vennoten of elkaar het leven zuur 
makende erfgenamen niet de hulp van een notaris inroepen. 
De notaris is bij uitstek de persoon om partijen bij elkaar te 
brengen. Hij heeft geen dwangmiddel partijen te dwingen tot 
elkaar te komen, maar probeert dit door hen met elkaar in 
gesprek te brengen.  

De wetgever verlangt van de notaris dat hij onafhankelijk is en 
daarom valt hij onder een zwaar tuchtrecht. Bovendien is hem 
een verschoningsrecht toegekend. Het verschoningsrecht is 
het recht van een geheimhouder (notaris, arts, advocaat) om 
bij de rechter te weigeren een verklaring af te leggen over wat 
zijn cliënten hem toevertrouwden.  

Het notariaat doet al sinds jaar en dag aan mediation; al 
voordat het begrip mediation in Nederland werd 
geïntroduceerd. Zo worden gescheiden echtgenoten die het 
niet eens kunnen worden over de verdeling van hun 
gezamenlijke spullen door de rechter ‘veroordeeld’ naar een 
door de rechter aangewezen notaris te gaan. De bedoeling is 
dat die notaris partijen op een lijn probeert te krijgen. Veel 
mensen wisten en weten dit niet.  

Mediaton: drie-partijenovereenkomst  

Mediation is uit de Verenigde Staten komen overwaaien. De 
Minister van Justitie schreef in een brief aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer "Mediation is een vorm van 
conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, 
de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke 
belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van 
hen optimale oplossing van hun conflict te komen."  

Voordat met mediation wordt gestart, wordt een 
mediationovereenkomst gesloten. Een mediationovereenkomst 
wordt ondertekend door de twee partijen én de mediator. In die 
overeenkomst wordt normaliter bepaald dat de mediator een 
geheimhoudingsplicht heeft.  

Heeft de mediator verschoningsrecht?  

De vraag waarover de Hoge Raad moest oordelen is of de 
mediator een verschoningsrecht heeft. Onze hoogste rechter 
besliste op 10 april jongstleden dat een mediator geen 
verschoningsrecht heeft. Als een mediator ook advocaat of 
notaris is, is dit niet anders, tenzij er sprake is van bijzondere 
omstandigheden. Die moeten dan wel bewezen worden.  

Hoe nu verder?  

Cliënten die prijsstellen op geheimhouding doen er verstandig 
aan een in echtscheidingsmediation gespecialiseerde notaris-

mediator in te huren; niet als mediator, maar als notaris. Zoals 
ik hiervoor al schreef, bent u hierdoor verzekerd van 
onpartijdigheid, deskundigheid en geheimhouding. De notaris 
zal – gelet op zijn achtergrond – de mediationtechnieken 
toepassen. Zo kunt u profiteren van het beste uit twee 
werelden. Eerder schreef ik hier al over in mijn column: 
Scheiden? Sla de rechter over en kies een mediator!  

Als u echter wenst te scheiden via een gemeenschappelijke 
advocaat kies dan voor één die lid is van de vereniging van 
Familierechtadvocaten Scheidingsmediators (VFAS). Ook hier 
lijkt het mij verstandig uitdrukkelijk met uw advocaat af te 
spreken dat hij niet als mediator zal optreden, maar als echte 
advocaat.  

Tuchtrechter kan direct 
ingrijpen bij advocaat en 
notaris 
 
Organisatie: Ministerie van Justitie 
 
De tuchtrechter kan voortaan onmiddellijk ingrijpen bij 
advocaten en notarissen waarvan het ernstige 
vermoeden bestaat dat zij beroepsmatig ontsporen. Dat staat 
in een wetsvoorstel van staatssecretaris 
Albayrak van Justitie, waarmee de Eerste Kamer gisteren 
heeft ingestemd. De tuchtrechter krijgt hierdoor de 
bevoegdheid om direct maatregelen te treffen tegen advocaten 
en notarissen, in afwachting van de uitkomst van de ‘gewone’ 
tuchtprocedure. 
De nieuwe wet maakt het mogelijk om spoedheidshalve 
tuchtrechtelijk op te treden tegen advocaten en notarissen 
waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat zij beroepsmatig 
ontsporen of dreigen te ontsporen. 
Te denken valt aan de situatie dat een advocaat of notaris 
banden onderhoudt met criminele organisaties. De 
tuchtrechter kan in zo’n geval de advocaat of notaris met 
onmiddellijke ingang schorsen of een andere voorlopige 
maatregel treffen. De schorsing heeft in dat geval een 
voorlopig karakter, in afwachting van de 
uitspraak van de tuchtrechter in de gewone tuchtprocedure. 
Met deze wet wordt bereikt dat deze advocaten en notarissen 
hun vermeende kwalijke praktijken niet kunnen voortzetten 
zolang er nog geen definitieve uitspraak is gedaan in de 
gewone tuchtzaak. De wet wijzigt de Advocatenwet en de Wet 
op het notarisambt . Hiermee wordt invulling gegeven aan een 
motie van het oud-Tweede Kamerlid Wolfsen . Dinsdag 19 mei 
stemde de Eerste Kamer in met de wet. 
 
Leeftijdsgrens notarissen 
 
Met de nieuwe wet wordt bovendien de leeftijdsgrens voor 
notarissen verhoogd. Op dit moment wordt aan 
notarissen van rechtswege leeftijdsontslag verleend, wanneer 
zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Door een 
wijziging van de Wet op het notarisambt wordt het 
leeftijdsontslag in het vervolg pas vanaf 70 jaar verleend. 
De staatssecretaris wil de nieuwe wet zo spoedig mogelijk in 
werking laten treden, zo mogelijk nog voor het zomerreces van 
dit jaar. 
 
Bron:  Rechtennieuws.nl  
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Scheidingsles voor 
kinderen 
 
Door QUIRIJN METZ 
Kinderen van gescheiden ouders krijgen op vijf scholen 
speciale begeleiding. Doel is te voorkomen dat kinderen 
vastlopen.  
 
Scheidingscoach Ineke praat met Daan, wiens ouders zijn 
gescheiden.  
Kitty (12) weet nog precies wanneer ze haar vader voor het 
laatst heeft gezien: op 3 januari. Toen was ze jarig.  
 
Sindsdien heeft Kitty, die bij haar moeder woont, alleen nog via 
de telefoon contact met hem.  
 
,,Ik mis hem soms wel. Toen ik vijf maanden oud was, gingen 
mijn ouders uit elkaar. Het moeilijkste is dat je niet bij allebei 
kunt zijn.'' 
 
Kitty en haar moeder wonen in Lelystad, haar vader in Ermelo. 
Ze kan dus niet zomaar even bij hem langsfietsen. Eerst 
bestond er nog zoiets als een papaweekend, maar dat werd 
een half jaar geleden afgeschaft. ,,Mijn vader en moeder 
maakten steeds ruzie als ze met elkaar belden. Als ik niet bij 
hem kwam, reageerde mijn vader soms boos of chagrijnig. 
Gelukkig doet hij de laatste tijd vriendelijker.''  
 
Kitty is één van de vele kinderen van gescheiden ouders. Ook 
op basisschool 3Sprong in Lelystad is ze niet de enige. Met 
negen andere kinderen krijgt ze daar begeleiding van een 
professionele rouw- of scheidingscoach, zoals de 
kinderpsycholoog of orthopedagoog ook wel wordt genoemd. 
Tijdens zes bijeenkomsten van anderhalf uur leren kinderen uit 
de groepen 6 tot en met 8 de scheiding te verwerken.  
 
Ze doen dat vooral door met elkaar te praten, iets dat Kitty 
over het algemeen wel makkelijk afgaat. ,,De coach is wel een 
aardige mevrouw. Omdat er ook andere kinderen bij zijn, weet 
je dat je niet de enige bent met gescheiden ouders. Je kunt 
zelf je verhaal kwijt en hoort ook wat anderen te vertellen 
hebben.'' 
 
Kitty's school is één van de vijf scholen die zijn benaderd door 
de stichting Jonge Helden, die een voor Nederland nieuwe 
aanpak heeft ontwikkeld. Het programma bestaat onder meer 
uit een ouderavond en groepsbijeenkomsten.  
 
Directeur Chris Klaver van de 3Sprong benaderde de ouders 
van veertien leerlingen, van wie er vijf geen belangstelling 
hadden. ,,Sommigen krijgen privé al een vorm van hulp. 
Deelname aan de scheidingslessen is vrijwillig, we willen het 
niemand opdringen. Wel streven we ernaar om deze kinderen 
als school zo goed mogelijk te ondersteunen.'' 
 
Jonge Helden begeleidt daarom niet alleen leerlingen, maar 
ook leerkrachten. Zij volgen een workshop waarin ze leren hoe 
kinderen rouwen en hoe ze daarop kunnen inspelen. De 
leerkrachten meer bagage geven, daar gaat het volgens 
Klaver om.  
 
,,Kinderen van gescheiden ouders kregen tot nu toe onbewust 
al wat extra aandacht. Alleen: niet alle leerkrachten weten wat 
ze er precies mee aanmoeten en zwijgen dus maar. Terwijl dat 

niet bij elk kind de oplossing is.''  
 
Dat de scheidingslessen onder schooltijd plaatsvinden, ziet 
Klaver niet als een probleem. Integendeel. En dat het ten koste 
gaat van bijvoorbeeld het rekenonderwijs, vindt hij onzin. ,,Het 
kan zijn dat een kind op vrijdag naar zijn vader moet en daar 
helemaal geen zin in heeft. Dan kun je hem wel aan het 
rekenen zetten, maar dat wordt dan toch niks omdat hij daar 
de hele tijd over zit te piekeren. Dat rekenen haalt ie later wel 
weer in.''  
 
Jonge Helden introduceert de echtscheidingsprogramma's 
voor het eerst op scholen, na ze eerder bij RIAGG's en in 
particuliere praktijken te hebben gedraaid.  
 
Via het onderwijs wordt de doelgroep beter bereikt, meent 
Saskia Koning, van beroep kinder- en jeugdtherapeute en 
oprichter van Jonge Helden. ,,Scholen hebben een bepaalde 
autoriteit; het is een veilige en rustige plek voor kinderen. 
Zeker als het thuis onrustig is en ouders genoeg aan zichzelf 
hebben.'' 
 
Jonge Helden heeft ook ervaring met het begeleiden van 
kinderen die te maken hebben gehad met de dood van een 
gezinslid, zij het niet op scholen. Een scheiding is volgens 
Koning tot op zekere hoogte vergelijkbaar met een sterfgeval. 
Wat er was, is er opeens niet meer.  
 
,,Een kind ziet één van de ouders opeens veel minder of zelfs 
helemaal niet meer. Dat besef dringt bij een kind niet meteen 
door, het rouwen gaat in fases. Een kind kan plotseling een 
huilbui krijgen en vijf minuten later weer vrolijk spelen,'' vertelt 
Koning.  
 
In de scheidingslessen komen verschillende werkvormen aan 
de orde, aldus Koning. Belangrijk is dat kinderen uiting geven 
aan hun gevoelens en het op hun eigen manier kunnen 
invullen. Dat kan door te praten, maar ook door te tekenen, te 
knutselen of een toneelstukje op te voeren.  
 
,,Kinderen hebben vaak het gevoel dat ze worden verscheurd 
tussen beide ouders. De kunst is ze bij te brengen dat ze niet 
hoeven te kiezen: een vader en moeder zijn evenveel waard. 
We zijn al een heel eind als ze dat gaan zien.'' 
 
                                                
                                                  
 

          

                                     
Scheidingsles 1 
 
 Je hebt een moeder 
           en een  
         VADER 
 
 
 
 
        Stichting Dwaze Vaders 
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Crisis treft ook hulp 
gescheiden ouders 
 
In meer dan de helft van de scheidingen is er daardoor een 
slecht contact tussen de kinderen en een van de ouders. Dat 
heeft grote gevolgen. De statistieken zijn alarmerend. Kinderen 
in die situatie presteren slechter op school en komen vaker in 
het criminele circuit terecht. Een groot deel kampt met 
persoonlijke problemen die tot diep in hun volwassenheid 
doorwerken: angstaanvallen, minderwaardigheidscomplexen 
en problemen hebben met het aanknopen van relaties 
(verlatingsangst). De hulp die daarna nodig is (maatschappelijk 
werk, jeugdzorg), kost de gemeenschap miljoenen. 
 
Twee jaar geleden begon Humanitas in Twente met het project 
Begeleide Omgangs Regeling (BOR). Juist om die problemen 
voor te zijn. Volgens Michel Krijsen, BOR-coordinator, is het 
verbroken contact 'vaak niet eens onwil, maar pure onmacht'. 
"Er is gewoonweg te veel wantrouwen, waardoor een van de 
ouders het contact tegenhoudt." Met gratis begeleiding van 
vrijwilligers wordt getracht dat wantrouwen weg te halen. 
Onder een toeziend oog wordt stap voor stap het contact 
hersteld. Eerst een paar uurtjes in een aantal weken, daarna 
meer. De vrijwilligers helpen bij het halen en brengen van de 
kinderen en gaan ook mee naar activiteiten, zoals de speeltuin 
of het zwembad. "Wat zich maar aandient."  
 
Het project is zeer succesvol, jeugdzorg, de gemeenten en 
kinderrechters zijn lovend. Het afgelopen jaar zijn 129 
gezinnen (166 kinderen) geholpen. In 74 procent van de 
gevallen is daarna in goede harmonie alsnog een 
omgangsregeling getroffen. Bij voortzetting van het project kan 
de BOR uitgebreid worden tot hulp aan driehonderd Twentse 
gezinnen. 
 
Bij dit succes maakte Humanitas gisteren bekend dat het 
Twentse project landelijk navolging krijgt. Maar uitgerekend 
hier dreigt dus het project ten onder te gaan. De BOR wordt tot 
1 september gefinancierd door een landelijk fonds, Humanitas 
en de drie grote Twentse gemeenten: Enschede, Hengelo en 
Almelo. Maar geen van die gemeenten zegt toe door te gaan. 
Door de crisisdreiging lijkt de geldkraan dicht te blijven. 
 
Hengelo spreekt van 'een triest' dilemma. Wethouder Janneke 
Oude Alink: "De resultaten van BOR zijn echt geweldig. 
Normaal zeg je: dit moet doorgaan. Maar het zijn voor 
gemeenten wel heftige tijden. We staan voor harde 
bezuinigingen en er zijn op dit vlak meer uitstekende projecten. 
We moeten kiezen. Ik heb niet even 30.000 euro op de plank 
liggen." 
 
Oude Alink zegt met de andere gemeente om tafel te gaan 
voor een collectieve financiering. Dat alle veertien gemeenten 
meedoen is 'geen keiharde eis'. "De meeste scheidingen zijn 
nu eenmaal in de grote steden. Maar er moet wel een breed 
draagvlak zijn." Hengelo wil eventueel een klein 
overbruggingskrediet geven. Tot 1 januari, zodat er meer tijd is 
om te zoeken naar financiering. Er is op jaarbasis 350.000 
euro nodig. 
 
In de jacht op het geld krijgt Humanitas steun van de 
kinderrechters in Almelo. Ze schrijven een aanbevelingsbrief, 
mede gericht aan de Twentse gemeenten. "De BOR is een 
fenomeen. Het is ons een doorn in het oog dat we vaak veel 

tijd kwijt zijn aan het proberen een omgangsregeling af te 
spreken. De BOR werkt goed, het is laagdrempelig en ook nog 
eens gratis. We zouden het betreuren als we niet meer op de 
BOR kunnen terugvallen", aldus kinderrechter Blomhert. 
Niettemin houdt Krijnsen haar hart vast. "Op dit moment 
betekent het gebrek aan perspectief dat het per 1 september 
stopt. De tijd dringt. Het zou een gemiste kans zijn." 
 
Antwoorden op kamervragen van Omtzigt en Sterk over 
stopzetting van het project begeleide omgangsregeling in 
Twente 
 
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie, de 
antwoorden op de vragen van de Kamerleden Omtzigt en 
Sterk (beiden CDA) over stopzetting van het project begeleide 
omgangsregeling in Twente (2009Z06516). 
 
Hoogachtend,  de Minister voor Jeugd en Gezin, 
mr. A. Rouvoet 
 
Vraag 1 
Heeft u kennisgenomen van het feit dat het project begeleide 
omgangsregeling in Twente mogelijk wordt stopgezet door de 
gemeentes? 
Antwoord 1   Ja 
Vraag 2 
Deelt u de mening van wethouder Oude Alink van de 
gemeente Hengelo dat dit project succesvol is? 
Antwoord 2 
De methodiek die gebruikt wordt in het project is nog niet 
onderzocht op effectiviteit en is dus ook niet opgenomen in de 
databank effectieve jeugdinterventies. Ik kan derhalve geen 
oordeel vellen over de begeleide omgangsregeling zoals die in 
Twente functioneert. 
Vraag 3 
Is er een rol weggelegd voor de Centra voor Jeugd en Gezin 
en dus de gemeentes om handreikingen te geven om ernstige 
gevolgen van scheidingen te voorkomen? 
Antwoord 3 
Gemeenten hebben de taak om zorg te dragen voor preventief 
aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. In dit kader 
moeten zij ook een passend aanbod cre�n voor de vraag die 
er lokaal leeft bij jeugdigen en hun ouders om nadelige 
gevolgen van scheidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Welk 
aanbod dat is, van Humanitas of enig ander initiatief, is aan de 
gemeenten.  
Het ligt voor de hand dat de Centra voor Jeugd en Gezin 
hierbij een rol spelen. 
Vraag 4 
Bent u bereid de wethouders van de drie grootste Twentse 
gemeentes publiekelijk aan te spreken op de invulling van hun 
taak? 
Antwoord 4 
In de richting van alle gemeenten geef ik publiekelijk aan dat 
zij een taak te vervullen hebben in de ondersteuning van 
ouders en jeugdigen die met scheiding te maken krijgen, en 
daarmee ook rond omgangsbegeleiding. Ik heb geconstateerd 
dat de gemeente Hengelo samen met de andere Twentse 
gemeenten beziet hoe zij die verantwoordelijkheid op dit 
terrein kunnen vormgeven en ga er van uit dat zij erin slagen 
om daar een passende invulling aan geven. 
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Verdeling van zorgtaken 
bij ouders beinvloedt de 
latere arbeidspatronen 
van hun kinderen  
 
Hoe ouders arbeid en zorg onderling verdelen beïnvloedt 
mede de latere arbeidspatronen van hun kinderen. Dat blijkt uit 
onderzoek van Anne van Putten. 
 
Mannen vervullen doorgaans een kleiner aandeel van het 
huishoudelijke werk en vrouwen een groter aandeel, naarmate 
hun vaders in hun kindertijd een kleiner aandeel in het 
huishouden hadden en hun moeders een groter aandeel. 
Bovendien werken vrouwen die opgroeiden met een 
huismoeder gemiddeld minder uren op de arbeidsmarkt in 
volwassenheid, dan de dochters van werkende moeders. Zo 
bezien lijkt een seksestereotype (traditioneel) rolmodel van 
ouders in de kindertijd en het gebrek aan werkgerelateerde 
vaardigheden en middelen van huismoeders een barrière te 
vormen voor het ontstaan van egalitaire arbeidspatronen onder 
hun kinderen.  
 
Daarentegen kan de overdracht van praktische hulp van 
ouders naar kinderen in volwassenheid juist egalitaire 
rolpatronen stimuleren. Moeders met jonge kinderen 
participeren namelijk vaker op de arbeidsmarkt en werken 
meer uren als de grootouders hen huishoudelijk werk uit 
handen nemen.  
 
Tot deze conclusies komt Anne van Putten in haar proefschrift 
Intergenerationele overdracht en gender-stereotype 
arbeidspatronen. Beleidsmaatregelen die seksestereotype 
arbeidspatronen beogen te doorbreken moeten er volgens de 
promovenda dan ook rekening mee houden dat het gedrag 
van ouders deze patronen mede beïnvloedt, zowel tijdens de 
kindertijd als in volwassenheid. 
 
 

Vaderschapswet  
 
Antilliaanse vader: uw kind heeft u nodig. En u uw kind!   
 
Vaderschapswet in het Koninkrijk voor identiteitsontwikkeling 
en hechting kind.     
 
De werkelijkheid van elke dag laat ons zien dat voor 
Antilliaanse en Arubaanse kinderen de vader vaak als 
onbekend wordt opgegeven bij de geboorteaangifte. Hoe 
kunnen Antilliaanse en Arubaanse kinderen aanstaande 
zondag dan vaderdag vieren? Kinderen hebben recht op hun 
vader en moeder en dat recht mogen wij hen niet ontnemen. 
Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) is 
voorstander van een vaderschapswet in het Koninkrijk, die het 
voor een kind juridisch mogelijk moet maken te achterhalen 
wie zijn of haar vader is. Dat is het meest gezond voor de 
ontwikkeling van een kind.   
 
Vader onbekend is een onmogelijkheid. Niettemin blijkt het bij 
de wet in het Koninkrijk te kunnen en daar blijken vaders en 

moeders duchtig gebruik van te maken, zodanig dat een kind 
niet krijgt waar het recht op heeft. Afstammingsonrust is 
daarvan een veelvoorkomend gevolg, hetgeen doorwerkt in de 
zo belangrijke hechting. De afwezigheid van een zorgzame 
vader zelfs al tijdens de zwangerschap is nadelig voor de 
hechting tussen vader en kind. Daarnaast verhoogt het de 
kans op stress bij de aanstaande moeder, met alle 
gezondheidsrisicos en gedragsproblemen in de toekomst van 
het kind van dien.  
In de levensloop schermt een kind het verdriet over de 
afwezige vader af en verhardt. Een jongeman meet zich 
vervolgens dikwijls het beeld aan van een man die hij denkt te 
moeten zijn, soms zelfs gestimuleerd door zijn moeder: stoer, 
geen gevoelens tonend, niet communiceren, niet 
communiceren over gevoel, respect willen, overdrijven van 
eigen prestaties, drijvend op spierkracht, onderwijs niet 
belangrijk vinden, de buitenruimte verkiezen boven het 
gezinsleven of school,  waar hij de baas kan zijn en zich kan 
verhouden met soortgenoten. De dochter krijgt vanaf de 
geboorte geen intimiteit mee van de vader, wat door kan 
werken in seksueel gedrag en relatievorming met mannen.  
 
De helft van de Antilliaanse kinderen groeit op in een 
eenoudergezin, vaak is de moeder daarvan het hoofd. Volgens 
een onderzoek van het Sentro pa Guia Edukashonal  een 
centrum voor opvoedingsbegeleiding, is slechts 1 op de vier 
vaders actief betrokken bij de opvoeding van hun kinderen op 
Curaçao. Het Curaçaose Sentro pa Desarollo di Hende 
Muhé SEDA (Vrouwenontwikkelingscentrum) zet zich al lange 
tijd in voor een verplichte registratie van beide ouders bij de 
geboorte van een kind, onder meer om identiteitsproblemen bij 
het kind te voorkomen en om vaders te dwingen hun 
verantwoordelijkheid te nemen wat betreft de opvoeding.  
 
In Costa Rica bestaat sinds 2001 een vaderschapswet. In 
deze Ley de Paternidad staat dat de moeder na de geboorte 
van het kind de naam moet geven van degene van wie ze 
denkt dat hij de vader is. Als de burgerlijke stand de 
(vermoedelijke) vader ingelicht heeft over zijn vaderschap, dan 
krijgt hij tien dagen om het kind te erkennen of te verwerpen. 
Erkenning betekent het nemen van alle daarbij horende 
(financiele) verantwoordelijkheden. Doet hij dit niet, dan volgt 
een verplichte DNA-test. Weigert hij deze, dan wordt 
automatisch aangenomen dat hij de vader is; hij zal moeten 
betalen, maar kan geen enkel wettelijk recht op het kind doen 
gelden. Als bij de test blijkt dat hij ten onrechte beschuldigd is, 
dan kan hij een schadevergoeding eisen van de moeder.  
Sinds de invoering van de wet is het aantal geboorten en 
vaders onbekend in Costa Rica scherp gedaald. De Ley de 
Paternidad zou navolging dienen te krijgen in een 
Vaderschapswet in het Koninkrijk.   
 
Momenteel is de ChristenUnie in de Tweede Kamer bezig een 
initiatiefvoorstel voor een vaderschapswet. OCaN zal in het 
najaar een opvoedingsrapport presenteren, waarbij het 
vaderschap en de vaderschapswet een prominente plaats 
krijgt.  
We roepen alle Antilliaanse en Arubaanse afwezige vaders in 
het Koninkrijk aanstaande zondag op hun kinderen te 
ontmoeten zij hebben u nodig en u hen - en de Antilliaanse en 
Arubaanse alleenstaande moeders dit mogelijk te maken. 
Bescherming in plaats van onveiligheid; liefde in plaats van 
verwaarlozing; aandacht in plaats van achteloosheid. Papa, 
draag je kind, karga bo yu!  
 
Glenn O. Helberg 
voorzitter OCaN 
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Dwaze vaders? Dwaze 
rechters! 
 
Van  donateur Ronald Ostendorf 
 
Mama en papa gaan scheiden. Papa vindt ons niet meer leuk. 
En de toon is gezet. Rake woorden die een langdurige en 
verwoestende strijd aankondigen. Met de kinderen als 
inzetbaar wapen, daar waar moeder ze wil gebruiken. De 
kinderen zijn gekwetst en papa kan het niet goedmaken, want 
mama wijst hem de deur. Wetend dat zijn kinderen bij haar 
achterblijven, dat zij leugens te horen krijgen, sluit hij toch de 
deur. Het ontstaan van weer een dwaze vader. 
 
De strijd die volgt is er een die je alleen snapt als je hem 
gestreden hebt. Van dagelijks de kinderen om je heen, naar 
(met een beetje geluk) eenmaal per maand contact. Met 
tussenpozes van maanden geen kinderen als moeders ze het 
contact met hun vader niet gunt. Maar zo ziet zij het niet. Zij 
maakt zichzelf wijs dat de kinderen een probleem hebben met 
hun vader en dat zij ze beschermt. Nooit gaat het lampje 
branden dat zij die problemen in hun koppies heeft geplant. 
Nooit staat zij stil bij de waarheid dat zij ook de kinderen iets 
afneemt. Nee, zij zet haar ex-man een hak, want hij wilde 
scheiden.  
 
Gelukkig is er de rechtbank, die staat voor 100% achter de 
omgang. Zaak na zaak vindt plaats. De rechter maant haar bij 
elke zaak contact toe te staan. Misschien af en toe een paar 
uurtjes. Waarop een duidelijke reactie komt van de rechtbank: 
vader en kinderen hebben recht op omgang met elkaar. Maar 
toch is zij de eerstvolgende keer weer verdwenen, want de 
rechter weet het toch ook allemaal niet.  
 
Een keiharde crash tegen een betonnen muur. De ex-vrouw 
had van beton kunnen zijn, want de vader komt er niet 
doorheen. Als de kinderen achter haar staan, moet hij 
aanhoren dat hij ze toch niet meekrijgt. Maakt niet uit wat de 
rechter zei. Hij moet ze met rust laten. Als hij het opgeeft om 
een scene te voorkomen, roept ze hem nog na dat hij best wel 
wat meer kan betalen. Het maakt haar niet uit dat ze zijn hele 
salaris al krijgt. 400 euro per kind per maand is niet genoeg om 
nieuwe schoenen van te kopen. Het is heus geen vetpot. 
 
De man is door zijn geld heen, want de rechter gaf zijn ex-
vrouw zijn hele salaris. Hoe dat kan? Blijkbaar heeft hij door 
belastingvoordeel ook nog inkomen. Hij ziet er alleen nooit iets 
van. Het gaat op aan het afbetalen van leningen. De 
advocaatkosten zijn zo hoog opgelopen dat hij geen zaak 
meer kan starten. En dus ziet hij de rechtbank niet meer van 
binnen. Hij heeft een omgangsregeling op papier en geen geld 
om zijn ex-vrouw er aan te houden. Ook al heeft hij gelijk, de 
kosten zijn voor zijn rekening. Zo werkt het rechtssysteem. 
 
Dus de man bedankt de rechtbank voor de omgangsregeling. 
Hij legt hem op een mooie plek en haalt hem steeds weer 
tevoorschijn. Van de rechter mag hij zijn kinderen zien, maar 
waarom ziet hij ze dan niet? Waar is de rechter als hij voor de 
zoveelste keer voor een dichte deur staat? Het lot van de 
dwaze vader bestaat eruit zonder kinderen te leven. Wat de 
rechter ook zegt. Moeders wint. Bedankt rechtbank! 

 

Moeders liegen ex cel in  
door Harrie Nijen Twilhaar  
AMSTERDAM -  Vrouwen doen na problematische 
echtscheidingen over de omgang met de kinderen, steeds 
vaker aangifte van seksueel misbruik door vaders. Tussen 
de 30 en 50 procent van die meldingen van wraakzuchtige 
moeders is vals.  

 

 

 
Dat constateert de Landelijke Expertgroep Bijzondere 
Zedenzaken (LEBZ), de autoriteit op het gebied van 
politieverhoormethoden. De organisatie uit forse kritiek op de 
kwaliteit van de zedenpolitie.  
Tunnelvisie 
 
In de Zembla-aflevering 'Verdachte vaders', die via de VARA/ 
NPS werd uitgezonden, constateert LEBZ-hoofd Paul van den 
Eshof dat zedenrechercheurs te weinig aan waarheidsvinding 
doen. "Ze lijden aan tunnelvisie en manifesteren zich te veel 
als hulpverlener." 
 
De verklaringen van veel moeders zijn volgens de experts 
dusdanig gedetailleerd en gruwelijk, dat niemand bij de 
zedenpolitie twijfelt aan de verklaringen. Ook kinderen worden 
vaak door hun moeder gedwongen om verzonnen verhalen op 
te hangen. In 95 procent van de zaken, waarbij na 
echtscheiding de moeder aangifte doet van seksueel misbruik, 
adviseerde de LEBZ de zedenpolitie en justitie het onderzoek 
direct te staken. "In nagenoeg alle gevallen heeft de 
aangeefster, getuige en rechercheur goede bedoelingen. 
Helaas is het uiteindelijke resultaat niet goed", zegt Van den 
Eshof. Als vaders het seksueel misbruik niet toegeven, 
stappen zedenrechercheurs in veel gevallen over op 
ongeoorloofde verhoormethoden, zoals 'geleide herinnering'. 
Hierbij manipuleren de rechercheurs en zetten zij vermeende 
daders dusdanig psychisch onder druk dat ze alsnog een 
bekentenis afleggen. Hierdoor belanden vele honderden 
vaders na een echtscheiding onschuldig in de cel. Als ze 
uiteindelijk na ingreep van de experts weer op vrije voeten 
komen, zijn ze vaak levenslang gebrandmerkt. Bovendien is 
de immateriële schade ongekend groot. 
 
Walter van Kleef, voorzitter van de experts bij de Raad van 
Hoofdcommissarissen, zegt dat de oorzaak te maken heeft 
met verouderde politieopleidingen. 
 
Hij ziet de problemen vooral bij zedenrechercheurs die in de 
jaren tachtig werden opgeleid. "De korpsleiding moet de 
zedenrechercheurs beter aansturen." Van Kleef wil een 
landelijk onderzoek naar valse aangiften. "Als je ruim veertig 
zaken moet behandelen als rechercheur en je kunt er slechts 
dertig aan, dan moet je je gewoon tot dat aantal beperken." 
Bovendien is er een groot tekort aan zedenrechercheurs in 
Nederland. Hij schat dat van de ongeveer tienduizend 
zedenaangiften per jaar er minstens duizend tot vijftienhonderd 
verzonnen zijn. Van Kleef opperde eerder al voorstander te 
zijn van een protocol voor zedenrechercheurs. De valse 
verklaringen leiden tot veel tijdverlies en hoge kosten. 
Bovendien vindt hij dat justitie moeders die zich schuldig 
maken aan valse aangifte, strafrechtelijk moeten vervolgen.  
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Dwaze vaders? Dwaze 
rechters! 
 
Van  donateur Ronald Ostendorf 
 
Mama en papa gaan scheiden. Papa vindt ons niet meer leuk. 
En de toon is gezet. Rake woorden die een langdurige en 
verwoestende strijd aankondigen. Met de kinderen als 
inzetbaar wapen, daar waar moeder ze wil gebruiken. De 
kinderen zijn gekwetst en papa kan het niet goedmaken, want 
mama wijst hem de deur. Wetend dat zijn kinderen bij haar 
achterblijven, dat zij leugens te horen krijgen, sluit hij toch de 
deur. Het ontstaan van weer een dwaze vader. 
 
De strijd die volgt is er een die je alleen snapt als je hem 
gestreden hebt. Van dagelijks de kinderen om je heen, naar 
(met een beetje geluk) eenmaal per maand contact. Met 
tussenpozes van maanden geen kinderen als moeders ze het 
contact met hun vader niet gunt. Maar zo ziet zij het niet. Zij 
maakt zichzelf wijs dat de kinderen een probleem hebben met 
hun vader en dat zij ze beschermt. Nooit gaat het lampje 
branden dat zij die problemen in hun koppies heeft geplant. 
Nooit staat zij stil bij de waarheid dat zij ook de kinderen iets 
afneemt. Nee, zij zet haar ex-man een hak, want hij wilde 
scheiden.  
 
Gelukkig is er de rechtbank, die staat voor 100% achter de 
omgang. Zaak na zaak vindt plaats. De rechter maant haar bij 
elke zaak contact toe te staan. Misschien af en toe een paar 
uurtjes. Waarop een duidelijke reactie komt van de rechtbank: 
vader en kinderen hebben recht op omgang met elkaar. Maar 
toch is zij de eerstvolgende keer weer verdwenen, want de 
rechter weet het toch ook allemaal niet.  
 
Een keiharde crash tegen een betonnen muur. De ex-vrouw 
had van beton kunnen zijn, want de vader komt er niet 
doorheen. Als de kinderen achter haar staan, moet hij 
aanhoren dat hij ze toch niet meekrijgt. Maakt niet uit wat de 
rechter zei. Hij moet ze met rust laten. Als hij het opgeeft om 
een scene te voorkomen, roept ze hem nog na dat hij best wel 
wat meer kan betalen. Het maakt haar niet uit dat ze zijn hele 
salaris al krijgt. 400 euro per kind per maand is niet genoeg om 
nieuwe schoenen van te kopen. Het is heus geen vetpot. 
 
De man is door zijn geld heen, want de rechter gaf zijn ex-
vrouw zijn hele salaris. Hoe dat kan? Blijkbaar heeft hij door 
belastingvoordeel ook nog inkomen. Hij ziet er alleen nooit iets 
van. Het gaat op aan het afbetalen van leningen. De 
advocaatkosten zijn zo hoog opgelopen dat hij geen zaak 
meer kan starten. En dus ziet hij de rechtbank niet meer van 
binnen. Hij heeft een omgangsregeling op papier en geen geld 
om zijn ex-vrouw er aan te houden. Ook al heeft hij gelijk, de 
kosten zijn voor zijn rekening. Zo werkt het rechtssysteem. 
 
Dus de man bedankt de rechtbank voor de omgangsregeling. 
Hij legt hem op een mooie plek en haalt hem steeds weer 
tevoorschijn. Van de rechter mag hij zijn kinderen zien, maar 
waarom ziet hij ze dan niet? Waar is de rechter als hij voor de 
zoveelste keer voor een dichte deur staat? Het lot van de 
dwaze vader bestaat eruit zonder kinderen te leven. Wat de 
rechter ook zegt. Moeders wint. Bedankt rechtbank! 

 

Moeders liegen ex cel in  
door Harrie Nijen Twilhaar  
AMSTERDAM -  Vrouwen doen na problematische 
echtscheidingen over de omgang met de kinderen, steeds 
vaker aangifte van seksueel misbruik door vaders. Tussen 
de 30 en 50 procent van die meldingen van wraakzuchtige 
moeders is vals.  

 

 

 
Dat constateert de Landelijke Expertgroep Bijzondere 
Zedenzaken (LEBZ), de autoriteit op het gebied van 
politieverhoormethoden. De organisatie uit forse kritiek op de 
kwaliteit van de zedenpolitie.  
Tunnelvisie 
 
In de Zembla-aflevering 'Verdachte vaders', die via de VARA/ 
NPS werd uitgezonden, constateert LEBZ-hoofd Paul van den 
Eshof dat zedenrechercheurs te weinig aan waarheidsvinding 
doen. "Ze lijden aan tunnelvisie en manifesteren zich te veel 
als hulpverlener." 
 
De verklaringen van veel moeders zijn volgens de experts 
dusdanig gedetailleerd en gruwelijk, dat niemand bij de 
zedenpolitie twijfelt aan de verklaringen. Ook kinderen worden 
vaak door hun moeder gedwongen om verzonnen verhalen op 
te hangen. In 95 procent van de zaken, waarbij na 
echtscheiding de moeder aangifte doet van seksueel misbruik, 
adviseerde de LEBZ de zedenpolitie en justitie het onderzoek 
direct te staken. "In nagenoeg alle gevallen heeft de 
aangeefster, getuige en rechercheur goede bedoelingen. 
Helaas is het uiteindelijke resultaat niet goed", zegt Van den 
Eshof. Als vaders het seksueel misbruik niet toegeven, 
stappen zedenrechercheurs in veel gevallen over op 
ongeoorloofde verhoormethoden, zoals 'geleide herinnering'. 
Hierbij manipuleren de rechercheurs en zetten zij vermeende 
daders dusdanig psychisch onder druk dat ze alsnog een 
bekentenis afleggen. Hierdoor belanden vele honderden 
vaders na een echtscheiding onschuldig in de cel. Als ze 
uiteindelijk na ingreep van de experts weer op vrije voeten 
komen, zijn ze vaak levenslang gebrandmerkt. Bovendien is 
de immateriële schade ongekend groot. 
 
Walter van Kleef, voorzitter van de experts bij de Raad van 
Hoofdcommissarissen, zegt dat de oorzaak te maken heeft 
met verouderde politieopleidingen. 
 
Hij ziet de problemen vooral bij zedenrechercheurs die in de 
jaren tachtig werden opgeleid. "De korpsleiding moet de 
zedenrechercheurs beter aansturen." Van Kleef wil een 
landelijk onderzoek naar valse aangiften. "Als je ruim veertig 
zaken moet behandelen als rechercheur en je kunt er slechts 
dertig aan, dan moet je je gewoon tot dat aantal beperken." 
Bovendien is er een groot tekort aan zedenrechercheurs in 
Nederland. Hij schat dat van de ongeveer tienduizend 
zedenaangiften per jaar er minstens duizend tot vijftienhonderd 
verzonnen zijn. Van Kleef opperde eerder al voorstander te 
zijn van een protocol voor zedenrechercheurs. De valse 
verklaringen leiden tot veel tijdverlies en hoge kosten. 
Bovendien vindt hij dat justitie moeders die zich schuldig 
maken aan valse aangifte, strafrechtelijk moeten vervolgen.  
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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.  
 
 

Rechtbank Leeuwarden 
 
SDV – 67u – 1 
 
  
Sector straf parketnummer 17/754502-08  
 
vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 5 februari 2009 in de zaak van het 
openbaar ministerie tegen de verdachte  
 
[verdachte],  
geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats],  
wonende te [adres].  
 
De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 22 januari 2009.  
Verdachte is niet verschenen; wel zijn verschenen mr. M.M.E. Rietjens en mr. T.C. ten Rouwelaar-Hoogland, 
beiden advocaat te Amsterdam, die verklaard hebben uitdrukkelijk tot de verdediging te zijn gemachtigd.  
 
Telastelegging  
Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van 
de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.  
 
In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is 
hierdoor niet in haar belangen geschaad.  
 
Vordering officier van justitie  
De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:  
- veroordeling voor het telastegelegde;  
- oplegging van een werkstraf voor de duur van 100 uren waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd van drie 
jaar.  
 
Ambtshalve overweging  
De rechtbank heeft zich ambtshalve gebogen over de vraag of deze situatie, te weten het niet afgeven van het kind 
ter uitvoering van een door de rechter opgelegde omgangsregeling, valt onder de reikwijdte van artikel 279 van het 
Wetboek van Strafrecht. Meer specifiek is de vraag of onder "onttrekken" in de zin van dit artikel ook kan worden 
begrepen het niet meegeven van het kind door een met het wettig gezag beklede ouder aan de andere, eveneens 
met wettig gezag beklede ouder.  
In 2000 heeft de Staatssecretaris van Justitie, naar aanleiding van de vraag of het niet nakomen van een 
omgangsregeling bij een apart wetsartikel strafbaar moest worden gesteld, nog verklaard dat strafrechtelijke 
vervolging van een ouder niet in het belang van het kind zou zijn (brief van 11 februari 2000 bij wetsontwerp 
25451).  
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Op 15 februari 2005 (NJ 2005, 218, LJN AR8250) heeft de Hoge Raad echter overwogen 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 omgangsregeling. In dit arrest betrof het een situatie waarbij de vader 
het kind niet volgens de omgangsregeling terugbracht bij de moeder bij wie het kind zijn hoofdverblijf had. De Hoge Raad achtte 
strafrechtelijke vervolging op grond van artikel 279 mogelijk.  
Het onderhavige geval heeft betrekking op de omgekeerde situatie, namelijk dat de moeder, bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft, zich 
niet houdt aan de vastgestelde omgangsregeling door het kind niet met de vader mee te laten gaan. De strekking van artikel 279 van 
het Wetboek van Strafrecht is om degenen die het wettig gezag uitoefenen over een minderjarige in staat te stellen hun taak uit te 
oefenen. Dit heeft naar het oordeel van de rechtbank ook te gelden voor de met het ouderlijk gezag belaste niet-verzorgende ouder, 
zoals hier de vader. De bescherming van het kind staat hierbij centraal.  
Gelet op deze strekking en de bewoordingen van het hiervoor genoemde arrest, is de rechtbank van oordeel dat artikel 279 van het 
Wetboek van Strafrecht ook op een situatie als de onderhavige van toepassing is.  
 
Bewijsoverweging  
De raadsvrouw heeft op de gronden als in haar pleitnota aangegeven, bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken van het haar 
telastegelegde nu er geen sprake is geweest van opzet bij verdachte bij het niet naleven van de omgangsregeling.  
De rechtbank verwerpt dit verweer. Uit de hieronder weergegeven bewijsmiddelen (met name de onder 4. en 5. genoemde stukken) 
blijkt dat verdachte zich vanaf het begin verzet heeft tegen een omgangsregeling en dat diverse gerechtelijke procedures noodzakelijk 
waren om haar te dwingen daaraan mee te werken. Vervolgens blijkt dat in de telastegelegde periode geen enkele maal de opgelegde 
omgangsregeling is uitgevoerd. Zo heeft verdachte, zoals blijkt uit haar hieronder onder 3. weergegeven verklaring, een aantal malen 
besloten niet thuis te zijn. Daarmee heeft zij willens en wetens de omgangsregeling niet nageleefd. Dat dit, zoals verdachte stelt, is 
gebeurd op advies van de politie en/of jeugdzorg, doet hier niet aan af. Het is verdachte zelf geweest die heeft besloten weg te gaan 
en de omgangsregeling niet na te komen.  
De stelling van de raadsvrouw dat [de vader] zelf is weggegaan toen bleek dat zijn zoon niet meteen mee ging, doet hier eveneens niet 
aan af. [de vader] kwam om zijn zoon mee te nemen en toen hem duidelijk was dat hij hem niet meekreeg, kon niet van hem worden 
verwacht dat hij de volle duur van de omgangsregeling voor de woning van verdachte door zou brengen met pogingen om alsnog zijn 
zoon mee te krijgen.  
Desgevraagd heeft de raadsvrouw meegedeeld dat er door verdachte geen beroep op een schuld- of strafuitsluitingsgrond wordt 
gedaan.  
 
Bewijsmiddelen  
De rechtbank past met betrekking tot het telastegelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe:  
 
1. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte door [de vader] (pag. 13-16 van het proces-verbaal met OPS-
dossiernummer 2007057754) onder meer inhoudende  
-zakelijk weergegeven- als zijn verklaring:  
In 2001 ben ik gescheiden van [verdachte]. Wij hebben samen een zoon, [naam zoon], geboren op [geboortedatum]. Mijn ex-vrouw 
heeft letterlijk tegen mij gezegd dat ik mijn zoon nooit meer zou zien. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft op 27 maart 2007 een 
omgangsregeling uitgesproken met ingang van 6 mei 2007. Uit een schrijven van haar advocaat bleek dat mijn ex-vrouw hieraan niet 
mee wilde werken. De voorzieningenrechter heeft op 4 mei 2007 uitspraak gedaan, inhoudende dat mijn ex-vrouw moest meewerken 
aan de omgangsregeling. Op 6 mei 2007 heb ik mij gemeld bij het adres van mijn ex-vrouw in Franeker. Zij wilde mijn zoon niet 
meegeven. Op 20 mei 2007 heeft dit zich herhaald en ik kreeg wederom mijn zoon niet mee. Op 3 juni 2007 heeft zich hetzelfde 
afgespeeld waarna de heer [naam] van de politie een bemiddelingspoging heeft gedaan maar mijn ex-vrouw wilde wederom geen 
medewerking verlenen.  
 
2. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van [de vader] (pag. 17-18 van het proces-verbaal met OPS-
dossiernummer 2007057754) onder meer inhoudende  
-zakelijk weergegeven- als zijn verklaring:  
Alle keren dat ik, van 17 juni 2007 tot 15 november 2007, bij mijn ex-vrouw ben geweest om mijn zoon op te halen, gaf zij hem niet 
mee of waren zij zelfs niet thuis.  
 
3. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van verdachte, [verdachte] (pag. 22-28 van het proces-verbaal met 
OPS-dossiernummer 2007057754), wonende te Franeker, onder meer inhoudende -zakelijk weergegeven- als haar verklaring:  
Op 10 mei 2001 ben ik gescheiden van [de vader]. Wij hebben beiden het ouderlijk gezag over zoon [naam zoon]. De verstandhouding 
is vanaf die tijd slecht geweest. Het gerechtshof heeft besloten dat [de vader] recht had op omgang met zijn zoon. Op 6 mei 2007, 20 
mei 2007 en 3 juni 2007 kwam [de vader] om [naam zoon] op te halen. [naam zoon] is niet meegegaan en [de vader] is vertrokken. 
Hierna ben ik gebeld door de politie. Op 14 juni 2007 is er een zitting geweest en mijn verzoek om een begeleide omgangsregeling is 
afgewezen. Op 17 juni 2007 heb ik ervoor gekozen niet thuis te blijven. Op 1 juli 2007 is [de vader] vermoedelijk ook aan de deur 
geweest. Op 15 juli 2007 heb ik besloten niet aanwezig te zijn. 
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Bureau Jeugdzorg heeft de Raad voor de kinderbescherming verzocht onderzoek te doen naar een ondertoezichtstelling omdat wij er 
op vrijwillige basis niet uitkwamen. Op 23 september 2007 ben ik weggegaan omdat ik niet wil dat [de vader] langs komt in het bijzijn 
van de politie. Op 7 oktober 2007 was ik niet thuis. Op 20 oktober 2007 belde de vrouw van [de vader]; ik heb opgehangen.  
4. een afschrift van de beschikking van het gerechtshof van 27 maart 2007 (pag. 32-39 van het proces-verbaal met OPS-
dossiernummer 2007057754) in de zaak van [de vader] tegen [verdachte], onder meer inhoudende als overweging van het 
gerechtshof:  
Niet is gebleken dat contact tussen de vader en [naam zoon], ten gevolge van gedragingen van de vader, nadelig zou zijn voor [naam 
zoon]; de omgang stuit uitsluitend af op het feit dat de ouders niet met elkaar overweg kunnen en, met name, de halsstarrige, 
weigerachtige houding van de moeder. Gelet op het uitsluitend door de moeder gefrustreerde verloop van het door de rechtbank 
vastgestelde proefcontact is er geen reden om aan te nemen dat de moeder tot andere gedachten kan worden gebracht.  
 
Stelt tussen de vader en de minderjarige [naam zoon] een omgangsregeling vast in die zin dat hij gerechtigd is de minderjarige bij zich 
te ontvangen met ingang van 6 mei 2007 voor de duur van twee maanden: éénmaal per twee weken; met ingang van 1 juli 2007 voor 
de duur van één maand: éénmaal per twee weken; met ingang van 12 augustus 2007 voor de duur van twee maanden: éénmaal per 
twee weken en vervolgens met ingang van 7 oktober 2007: een weekend per twee weken.  
 
5. een afschrift van het vonnis in kort geding van de rechtbank Leeuwarden (pagina 40-44 van het procesverbaal met OPS-
dossiernummer 2007057754) van 4 mei 2007 in de zaak van [de vader] tegen [verdachte] onder meer inhoudende als overweging van 
de voorzieningenrechter:  
De inzet van dit geding is de niet nakoming door de vrouw van de omgangsregeling zoals die is vastgesteld bij beschikking van het 
gerechtshof van 27 maart 2007. De vrouw heeft de man doen weten dat zij de door het gerechtshof vastgestelde omgangsregeling niet 
zal nakomen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de vrouw buiten staat is, dan wel dat het haar onmogelijk is de 
omgangsregeling na te komen. Het is niet onbegrijpelijk dat [naam zoon] juist bij de vrouw, die vanaf de aanvang al erg veel moeite 
heeft gehad met en zich verzet heeft tegen een omgangsregeling van [naam zoon] met zijn vader en dit al zes jaar heeft weten tegen 
te houden, vertelt dat hij niet naar zijn vader wil. De vrouw heeft desgevraagd verklaard niet vrijwillig bereid te zijn de omgangsregeling 
na te komen. Veroordeelt de vrouw haar medewerking te verlenen aan de omgangsregeling zoals beschreven in de beschikking van 
het gerechtshof Leeuwarden van 27 maart 2007, bepaalt dat de vrouw voor iedere dag dat zij weigert haar medewerking te verlenen 
aan de man een dwangsom verbeurt; machtigt de man dit vonnis zonodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie ten 
uitvoer te leggen.  
 
Bovenstaande wettige bewijsmiddelen -in onderling verband en samenhang beschouwd- houden de redengevende feiten en 
omstandigheden in waarop de beslissing van de rechtbank steunt dat verdachte het hierna bewezenverklaarde feit heeft begaan.  
 
Bewezenverklaring  
De rechtbank acht het telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:  
 
zij in de periode van 6 mei 2007 tot en met 14 november 2007, te Franeker, meermalen, telkens opzettelijk, een minderjarige, te weten 
[naam zoon], geboren op [geboortedatum], telkens heeft onttrokken aan het wettig over hem gesteld gezag (te weten het gezag van de 
vader van de minderjarige, genaamd [de vader]), door telkens, op de data en tijdstippen zoals genoemd in de omgangsregeling 
(beschikking van het Gerechtshof d.d. 27 maart 2007 betrekking hebbende op de minderjarige met de gezaghebbende ouder [de 
vader]),  
de minderjarige niet af te geven aan die [de vader] en die [de vader] niet in staat te stellen de minderjarige bij zich te ontvangen, en 
aldus de minderjarige telkens buiten bereik van die [de vader] en bij die [de vader] weg te houden, zulks terwijl de minderjarige telkens 
beneden de twaalf jaren oud was.  
 
De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.  
 
Kwalificatie  
Het bewezene levert op het misdrijf:  
 
Opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, meermalen gepleegd.  
 
Strafbaarheid verdachte  
De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.  
 
Strafmotivering  
De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:  
- de aard en de ernst van het gepleegde feit;  
- de omstandigheden waaronder dit is begaan;  
- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen 
documentatieregister;  
- de vordering van de officier van justitie;  
- het pleidooi van de raadsvrouw. 
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Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan onttrekking van haar destijds negenjarige zoon [naam zoon] aan het wettig gezag. Het 
Gerechtshof te Leeuwarden heeft bij beschikking van 27 maart 2007 een omgangsregeling vastgesteld tussen [naam zoon] en zijn 
vader. De vader was evenals verdachte belast met het gezag over [naam zoon]. Het Hof heeft, rekening houdend met het feit dat 
[naam zoon] en zijn vader elkaar lange tijd niet hebben gezien, een opbouw in de regeling opgenomen. Verdachte heeft echter 
aangegeven deze omgangsregeling niet te zullen nakomen en heeft het arrest van het hof en, in het verlengde daarvan, het vonnis in 
kort geding van 4 mei 2007 eenvoudigweg naast zich neergelegd. [naam zoon] en de vader hebben elkaar ongeveer zeven jaar niet 
meer gezien en verdachte heeft hierbij een kwalijke rol gespeeld.  
 
In dit verband verwijst de rechtbank naar de overwegingen in het arrest van het hof:  
(rechtsoverweging 17:) ".. is het hof van oordeel dat de moeder geen relevante gronden heeft aangevoerd, laat staan gesubstantieerd, 
die de conclusie rechtvaardigen dat de vader de omgang met zijn zoon moet worden ontzegd. Niet is gebleken dat contact tussen de 
vader en [naam zoon], ten gevolge van gedragingen van de vader, nadelig zou zijn voor [naam zoon]; de omgang stuit uitsluitend af op 
het feit dat de ouders niet met elkaar overweg kunnen en, met name, de halsstarrige, weigerachtige houding van de moeder. Het 
vaststaande feit dat [naam zoon] daardoor in een ernstig loyaliteitsconflict verzeild raakt, is onvoldoende reden om hem het contact 
met zijn vader te ontzeggen.  
(...)  
(rechtsoverweging 18:) Het aanbod van de raad ter zitting om alsnog proefcontacten ten kantore van de raad te laten plaatsvinden, 
waarna (de gedragdeskundige van) de raad nog nader kan rapporteren en adviseren, passeert het hof, mede gelet op deze uitlatingen 
en toevoeging dat zij zich "never nooit" voor dit doel naar de raad zal begeven. Gelet op het uitsluitend door de moeder gefrustreerde 
verloop van het door de rechtbank vastgestelde proefcontact is er geen reden om aan te nemen dat de moeder tot andere gedachten 
kan worden gebracht."  
 
Het hof liet er geen misverstand over bestaan: het is verdachte die de omgangsregeling frustreert en tegenwerkt. Verdachte heeft 
[naam zoon] als instrument gebruikt in het conflict met haar ex-partner. De bezorgdheid over [naam zoon] die duidelijk in de 
aangehaalde rechterlijke beslissingen is verwoord, vond bij verdachte geen enkele weerklank.  
 
Verdachte lijkt zich thans te willen verschuilen achter de weigerachtige houding van [naam zoon], waarmee zij haar 
verantwoordelijkheid als verzorgende ouder uit de weg gaat. Van verdachte als verzorgende ouder mag worden verwacht dat zij zich 
tot het uiterste inspant om de omgang met de niet verzorgende ouder voor het kind zo plezierig mogelijk te laten plaatsvinden, dat zij 
haar kind goed op het verblijf bij de vader voorbereidt en laat merken dat zij het hem gunt dat hij eindelijk weer zijn vader ontmoet. 
Daarbij had verdachte te vermijden dat zij zich naar [naam zoon] toe in negatieve zin over de vader uitliet. Het persoonlijk conflict 
tussen de ouders diende ondergeschikt te worden gemaakt aan het belang van het kind. Het tegendeel was echter het geval. De 
opmerking van verdachte dat [naam zoon] geroepen zou hebben dat hij zijn vader haatte, geeft geen blijk van een stimulerend 
optreden door verdachte, gelet op het feit dat [naam zoon] zijn vader nog maar nauwelijks heeft ontmoet. Het lijkt eerder zo te zijn dat 
verdachte ervoor heeft gezorgd dat er bij [naam zoon] een negatieve beeldvorming is ontstaan over de vader. Dat de belangen van 
[naam zoon] in ernstige mate te kort worden gedaan door hem het recht op contact met zijn vader te ontzeggen, acht de rechtbank 
uiterst kwalijk. Dat daarmee ook het recht van de vader op omgang met zijn minderjarige zoon tekort gedaan wordt, acht de rechtbank 
eveneens uiterst kwalijk. Het is de rechtbank weliswaar bekend dat het hof onlangs de omgangsregeling heeft opgeschort, maar dat 
was in het belang van [naam zoon] en maakt de laakbaarheid van het gedrag van verdachte in de telastegelegde periode er niet 
minder op.  
 
Het mag duidelijk zijn dat beslissingen van rechterlijke colleges nageleefd dienen te worden. In aangehaald arrest en vonnis in kort 
geding is getracht een rustig begin te maken met de omgangsregeling, nu verdachte daartoe zelf niet in staat was. Desalniettemin 
bleef verdachte een geheel eigen koers varen, niet gehinderd door gerechtelijke uitspraken die haar niet bevielen. Het feit dat de 
raadsvrouw van verdachte ter zitting heeft verklaard dat bovenaangehaalde uitspraak van het hof onjuist zou zijn, is juridisch gezien 
opmerkelijk en zal verdachte zeker niet bewogen hebben daaraan het gezag toe te kennen dat bij een rechterlijke beslissing hoort.  
Nu het negeren van de beslissing van het hof met zich meebrengt dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het misdrijf 
onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag, zal de rechtbank haar een straf opleggen. Gelet op de aard van de 
onderliggende materie en het feit dat verdachte geen strafblad heeft, zou in beginsel nog overwogen kunnen worden om met een 
geheel voorwaardelijke straf te volstaan. Nu echter via de civielrechtelijke weg meerdere malen geprobeerd is om verdachte tot andere 
gedachten te brengen maar verdachte volhardend blijft in haar weigering, acht de rechtbank een deels onvoorwaardelijke straf op zijn 
plaats. De rechtbank zal verdachte veroordelen tot een werkstraf voor de duur zoals hierna te bepalen. De proeftijd zal, anders dan de 
officier van justitie heeft geëist, worden bepaald op twee jaar gezien artikel 14b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.  
 
Toepassing van wetsartikelen  
De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 279 van het Wetboek van Strafrecht.  
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DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:  
 
Verklaart het telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.  
 
Veroordeelt verdachte te dier zake tot:  
 
Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 100 uren onbetaalde arbeid.  
 
Bepaalt, dat van deze werkstraf een gedeelte, groot 40 uren, niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht 
gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een 
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.  
 
Beveelt dat voor het geval de veroordeelde het onvoorwaardelijk opgelegde deel van de werkstraf niet naar behoren verricht, 
vervangende hechtenis voor de duur van 30 dagen zal worden toegepast.  
Beveelt voorts dat, indien het mocht komen tot de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde deel van de werkstraf, 
vervangende hechtenis voor de duur van 20 dagen zal worden toegepast, indien de veroordeelde dat deel van de werkstraf niet naar 
behoren verricht.  
 
Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte 
daarvan vrij.  
 
Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. Dölle, voorzitter, mr. H. van der Werff en mr. M. van den Bosch, rechters, bijgestaan door T.L. 
Komrij, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 februari 2009. 
 
SDV – 67u – 1 
 
 

Rechtbank Leeuwarden  
 SDV – 67u – 2 
 
Datum uitspraak: 09-07-2008 
Datum publicatie: 09-07-2008 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Inhoudsindicatie: Beëindiging alimentatieverplichting van de man door grievend gedrag van de vrouw. De 

vrouw heeft de omgang tussen de man en de kinderen jarenlang geblokkeerd en 
gefrustreerd. Voorts is zij weigerachtig geweest om zich in te spannen het slopende 
conflict tussen haar en de man te beëindigen door (forensische) mediation. Zij heeft het 
conflict juist verhard door de man te beschuldigen van seksueel misbruik van de 
kinderen, zonder deze beschuldigingen met concrete aanwijzingen te onderbouwen. De 
rechtbank acht aannemelijk dat de gedragingen van de vrouw door de man als zeer 
schokkend en aangrijpend zijn ervaren en een onherroepelijk einde hebben gemaakt aan 
elk gevoel van lotsverbondenheid van hem jegens de vrouw. Dit terwijl juist die 
verbondenheid, ontstaan door het huwelijk, één van de voornaamste gronden is van de 
alimentatieplicht. De rechtbank oordeelt dat van de man in redelijkheid niet gevergd kan 
worden dat hij nog langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de vrouw.  

 
Sector civiel recht  
 
zaak-/rekestnummer: 87360 / FA RK 08-245    
 
beschikking van de enkelvoudige kamer d.d. 9 juli 2008 (alimentatie)  
 
inzake  
 
[de man],  
wonende te Drachten,  
hierna ook te noemen de man,  
procureur mr. S.A. Roodhof,  
 
tegen  
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[de vrouw],  
wonende te Drachten,  
hierna ook te noemen de vrouw,  
procureur mr. W.A. Veenstra.  
 
Procesverloop  
De man heeft een verzoekschrift ingediend, waarbij wordt verzocht de partneralimentatie, vastgesteld bij beschikking van deze 
rechtbank van 23 augustus 2006, te wijzigen.  
 
De vrouw heeft binnen de daarvoor gestelde termijn een verweerschrift ingediend.  
 
De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van deze enkelvoudige kamer op 9 juni 2008.  
 
Bij de stukken bevindt zich een brief met producties van 26 mei 2008 van de zijde van de man en een brief met producties van 29 mei 
2008 van de zijde van de vrouw.  
 
Motivering  
De man heeft ter zitting verklaard dat hij zijn verzoek op de volgende gronden baseert:  
primair: gewijzigde omstandigheden bestaande uit een verminderde behoefte van de vrouw; de vrouw kan volgens de man in haar 
eigen levensonderhoud voorzien;  
subsidiair: van de man kan op grond van de gedragingen van de vrouw in redelijkheid niet worden gevergd in haar levensonderhoud te 
voorzien;  
meer subsidiair: gewijzigde omstandigheden bestaande uit een verminderde draagkracht van de man.  
Primaire grondslag: verminderde behoefte van de vrouw  
De man betoogt dat de vrouw in haar eigen levensonderhoud kan voorzien en verwijst in dat kader naar de inkomsten die de vrouw 
heeft genoten uit haar dienstverband met [bedrijf] vanaf 30 mei 2007 tot april 2008. De vrouw heeft zelf ontslag genomen.  
 
De rechtbank is van oordeel dat uit dit dienstverband afgeleid kan worden dat de vrouw in staat moet worden geacht om circa 22,5 uur 
per week te werken en daarmee een inkomen van circa € 825,-- netto per maand te genereren.  
 
De rechtbank overweegt dat een inkomensvermindering van een onderhoudsgerechtigde bij de bepaling van diens behoefte slechts 
dan buiten beschouwing mag blijven indien de onderhoudsgerechtigde uit hoofde van zijn verhouding tot de onderhoudsplichtige zich 
met het oog op diens belangen had behoren te onthouden van de gedragingen die tot die inkomensvermindering hebben geleid. Nu de 
vrouw zelf heeft verklaard ontslag te hebben genomen, enkel omdat de man conservatoir beslag dreigde te leggen op haar loon, is de 
rechtbank van oordeel dat de inkomensvermindering door de beëindiging van het dienstverband bij de bepaling van de behoefte van 
de vrouw buiten beschouwing dient te blijven.  
 
De rechtbank stelt de behoefte van de vrouw op grond van de zogenaamde hofnorm en de gegevens, waarvan de rechtbank in haar 
beschikking van 23 augustus 2006 is uitgegaan, als volgt vast. Het netto gezinsinkomen ten tijde van de beëindiging van het huwelijk 
zal minimaal € 5.000,-- per maand hebben bedragen. Uitgaande van de kosten van de beide kinderen ad € 900,-- per maand dient de 
maandelijkse behoefte van de vrouw dan te worden vastgesteld op € 5.000,-- minus € 900,-- = € 4.100,-- x 60% = € 2.460,--. De 
rechtbank houdt vervolgens rekening met een verdiencapaciteit van de vrouw van € 825,-- netto, zodat het maximaal door de man te 
betalen bedrag aan partneralimentatie op (€ 2.460,-- minus € 825,-- =) € 1.635,-- netto dient te worden gesteld.  
 
Omdat de man op grond van de beschikking van deze rechtbank van 23 augustus 2006 in verband met zijn draagkracht gehouden is 
tot betaling van het mindere bedrag van € 1.250,-- bruto (vermeerderd met indexering), is de verdiencapaciteit van de vrouw geen 
gewijzigde omstandigheid die tot wijziging van de door de man te betalen bijdrage kan leiden.  
 
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het betoog van de man omtrent de behoefte van de vrouw, namelijk dat deze behoefte op 
circa € 870,-- dient te worden vastgesteld in verband met de door haarzelf aanvankelijk verzochte kinderalimentatie van € 150,-- per 
kind per maand, als kennelijk ongegrond en onjuist dient te worden gepasseerd. Ook de stelling van de man dat behoefte van de 
vrouw op een laag bedrag dient te worden gesteld, omdat zij klaarblijkelijk in staat is om ondanks een conservatoir beslag op de door 
de man te betalen partneralimentatie, in staat is om rond te komen, wordt door de rechtbank gepasseerd. De man miskent hiermee 
immers dat de behoefte van de vrouw niet in de eerste plaats afhankelijk is van een zeker bestaansminimum, maar veeleer wordt 
bepaald door de welstand tijdens het huwelijk.  
 
De primaire grondslag kan dan ook niet tot wijziging van de beschikking d.d. 23 augustus 2006 leiden.  
 
Subsidiaire grondslag: vervallen van de lotsverbondenheid  
De man voert subsidiair aan dat bepaalde gedragingen van de vrouw - ieder afzonderlijk danwel in samenhang bezien - ertoe hebben 
geleid dat er geen sprake meer is van de aan de alimentatieverplichting gekoppelde lotsverbondenheid tussen partijen. De vrouw kan 
daarom volgens de man redelijkerwijze geen aanspraak meer maken op een bijdrage in haar levensonderhoud.  
 
De gedragingen van de vrouw, waar de man op doelt hebben in de eerste plaats te maken met het onmogelijk maken van enige 
omgang tussen de man en zijn kinderen, maar hangen ook samen met het gebrek aan medewerking van de vrouw bij de afwikkeling 
van de huwelijksvoorwaarden.  
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De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of aan de gewezen echtgenoot een uitkering in levensonderhoud 
moet worden toegekend en zo ja, tot welk bedrag, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval. 
Hieronder zijn ook te verstaan niet-financiële factoren, zoals gedragingen van de onderhoudverzoekende echtgenoot. Daarbij geldt als 
criterium of er feiten en omstandigheden zijn, in verband waarmee van een gewezen echtgenoot in redelijkheid niet kan worden 
verlangd tot het levensonderhoud van de ander bij te dragen. De lotsverbondenheid, die ontstaan is door het huwelijk en daarna nog 
doorwerkt, is één van de voornaamste gronden voor de alimentatieplicht.  
 
De rechtbank constateert dat de vrouw vanaf het moment dat de rechtbank in 2005 omgang tussen de man en de kinderen heeft 
bevolen stelselmatig weigerachtig is geweest om de diverse uitspraken van de rechtbank over de omgang na te leven, zelfs nadat er 
op de betreffende uitspraak de sanctie van dwangsommen of gijzeling was gesteld. De rechtbank constateert voorts dat de vrouw 
weigerachtig is geweest om zich in te spannen het slopende conflict te beëindigen door middel van (forensische) mediation. 
Integendeel, de vrouw heeft het conflict verhard door de man te beschuldigen van seksueel misbruik van de kinderen, zonder deze 
beschuldigingen met concrete aanwijzingen te kunnen te onderbouwen.  
 
De rechtbank is van oordeel dat de vrouw de omgang tussen de man en de kinderen jarenlang heeft geblokkeerd en gefrustreerd, en 
dat de huidige weigerachtige houding van de kinderen jegens de man mede het gevolg is van de weigerachtige houding van de vrouw. 
In dit kader beschouwt de rechtbank de door de vrouw gestelde medewerking aan de laatste door de rechtbank vastgestelde 
(voorlopige) omgangsregeling d.d. 13 februari 2008 (zij stelt de kinderen op de vastgestelde omgangsmomenten op de stoep klaar te 
zetten) illusoir.  
 
De rechtbank acht aannemelijk dat deze gedragingen van de vrouw door de man als zeer schokkend en ingrijpend zijn ervaren, en dat 
ze een onherroepelijk einde hebben gemaakt aan het gevoel van lotsverbondenheid van hem jegens de vrouw. Dit terwijl juist die 
verbondenheid, ontstaan door het huwelijk, die ook daarna nog doorwerkt met name in het gezamenlijk ouderschap, één van de 
voornaamste gronden is van de alimentatieplicht. De rechtbank is van oordeel dat van de man in redelijkheid niet gevergd kan worden 
dat hij nog langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, zodat zijn verzoek om de alimentatieverplichting te 
beëindigen, kan worden toegewezen.  
 
 
Beslissing  
De rechtbank:  
 
wijzigt de beschikking van deze rechtbank van 23 augustus 2006 aldus, dat zij thans als volgt beslist:  
 
beëindigt de door de man te betalen uitkering tot levensonderhoud van de vrouw met ingang van 6 februari 2008;  
 
wijst af het meer of anders verzochte;  
 
verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;  
 
compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.  
 
 
Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. P.R. Tjallema, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter 
openbare terechtzitting op 9 juli 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.  
 
(fn: 432)  
 
 
 
 
 
 
Van deze beschikking kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden. Indien u in deze 
procedure bent verschenen start deze termijn op de dag van de uitspraak. Als u niet in de procedure bent verschenen kan de termijn 
op een latere datum beginnen. Volgens de wet bent u verplicht om voor het instellen van hoger beroep een advocaat in te schakelen. 
In verband met de beperkte termijn dient u zo spoedig mogelijk contact met uw/een advocaat op te nemen!  
De griffier. 
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Rechtbank Roermond   
 
SDV – 67u – 3 
 
Datum uitspraak: 18-06-2008 
Datum publicatie: 27-06-2008 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Inhoudsindicatie: Ten tijde van de geboorte van het kind kon vader het kind niet erkennen in verband met zijn verblijfsstatus. Het 

vaderschap is nadien gerechtelijk vastgesteld. Moeder is inmiddels ontheven van het gezag en terug naar haar 
land van herkomst. Het kind verblijft vanaf het eerste levensjaar in een pleeggezin. De voogdij berust bij de 
stichting. Het kind is thans bijna 4 jaar oud. Vader wil graag het gezag. De rechtbank wijst het verzoek van vader 
af.  

  
Uitspraak  
 
Sector civielrecht    
 
Zaaknummer: 85895 / FA RK 08-446  
 
Beschikking van 25 juni 2008 betreffende ouderlijke verantwoordelijkheden  
 
in de zaak van:  
 
[verzoeker],  
wonende te [woonplaats], [adres],  
hierna te noemen [vader] ofwel vader,  
procureur: mr. M.M. Setiaman;  
 
Als belanghebbenden merkt de rechtbank – naast de betreffende minderjarige [kind], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] – 
aan:  
 
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg,  
kantoorhoudende te 6041 CB Roermond, Slachthuisstraat 33,  
hierna te noemen: de Stichting;  
 
en  
 
[pleegmoeder] en [pleegvader],  
wonende te [woonplaats] aan de [adres],  
hierna te noemen de pleegouders.  
 
1.  Het verloop van de procedure  
 
1.1.  [vader] heeft op 04 april 2008 bij deze rechtbank een verzoekschrift ingediend tot benoeming in het ouderlijk gezag in dier voege 
dat hij heeft verzocht om hem te belasten met de uitoefening van het gezag over [kind].  
De rechtbank verwijst naar de inhoud van het verzoekschrift.  
 
1.2.  Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg heeft op 14 mei 2008 een verweerschrift bij de rechtbank ingediend.  
Voor wat het verweer betreft verwijst de rechtbank naar de inhoud van dit verweerschrift.  
De Stichting heeft verzocht om het verzoek van [vader] af te wijzen.  
 
1.3.  Op 15 mei 2008 heeft de mondelinge behandeling met gesloten deuren plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan 
aantekening gehouden.  
Bij deze behandeling zijn verschenen:  
-  [vader], bijgestaan door een advocaat;  
- pleegouders;  
- mr. [vertegenwoordiger] en de heer [vertegenwoordiger] namens de Stichting;  
-  een vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming te Roermond.  
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2.  De vaststellingen en overwegingen  
 
2.1.  Uit de inmiddels verbroken affectieve relatie van [vader] en [moeder] is op [geboortedatum] te [geboorteplaats] geboren de 
minderjarige [kind].  
Bij beschikking van 1 februari 2005 van deze rechtbank is [moeder] ontheven uit het ouderlijk gezag en is de Stichting belast met de 
voogdij.  
Bij beschikking van deze rechtbank van 23 februari 2005 en 21 september 2005 is de minderjarige onder toezicht gesteld 
respectievelijk met een machtiging uit huis geplaatst  
bij een pleegouder.  
Bij beschikking van 29 maart 2006 is het vaderschap vastgesteld van [vade[kind][Kind].  
 
2.2.  Vader heeft gesteld dat hij in de periode dat hij nog een affectieve relatie met [moeder] had, het kind niet kon erkennen omdat hij 
destijds nog in een asielprocedure verwikkeld was.  
[kind] verblijft sinds 5 augustus 2005 bij de pleegouders. De reden voor de uithuisplaatsing was dat vader geen ouderlijk gezag had en 
dat van hem niet kon worden verwacht dat hij vierentwintig uur bij moeder en [kind] kon zijn. De rechtbank en het Hof in hoger beroep 
hebben geoordeeld dat het voor vader niet mogelijk was om voor zowel [moeder] als [kind] te zorgen waardoor een uithuisplaatsing 
noodzakelijk was.  
Vader heeft sinds de uithuisplaatsing omgang met [kind].  
Vader heeft inmiddels een verblijfsvergunning gekregen. Vader heeft een uitkering en is bezig met een inburgeringscursus. Moeder is 
inmiddels weer terug naar China.  
Vader vindt het in het belang van [kind] dat hij het ouderlijk gezag over [kind] verkrijgt. Vader hoopt te zijner tijd een echte vaderrol te 
kunnen vervullen.  
Er zijn geen gronden voor vrees dat bij inwilliging van het verzoek de belangen van [kind] worden verwaarloosd.  
 
2.3.  De Stichting heeft gesteld dat [kind] sinds september 2005 is geplaatst in een perspectief biedend pleeggezin. [kind] ontwikkelt 
zich zeer goed bij de pleegouders en hij is zeer goed gehecht in het pleeggezin. [kind] heeft in dit pleeggezin de mogelijkheid om op te 
groeien in een veilig gezinsverband dat hem een goed toekomstperspectief biedt. Vader heeft een belangrijke positie in het leven van 
[kind] en pleegouders hechten er aan dat vader een belangrijke rol in het leven van [kind] zal blijven vervullen. Er zijn goede 
omgangsafspraken gemaakt die dankzij wederzijdse inspanningen goed vervuld worden.  
De Stichting is van mening dat het verzoek van vader om belast te worden met het gezag over [kind] moet worden afgewezen. Aan het 
belang van [kind] bij continuïteit van de opvoedingssituatie en een ongestoorde voortzetting van het hechtingsproces dient 
zwaarwegende betekenis te worden toegekend. Indien vader belast zou worden met het gezag zou dit onrust kunnen veroorzaken. Het 
is duidelijk dat vader een positieve invulling wil geven aan zijn ouderschap. Of vader echter ook in staat is om op een goede en 
verantwoorde manier invulling te geven aan het opvoederschap is niet duidelijk en valt te betwijfelen.  
Vader heeft in diverse gesprekken tussen voogd en pleegouders aangegeven hoe hij denkt over de opvoeding van [kind] in de nabije 
toekomst. Deze denkwijze wordt duidelijk gevoed en bepaald vanuit de culturele en religieuze achtergrond van vader. Het is duidelijk 
dat zijn visie over de opvoeding van [kind] niet overeenkomt met de opvattingen van de pleegouders en de Stichting. Dat kan tot gevolg 
hebben dat vader bij toewijzing van het verzoek de pleeggezinplaatsing op termijn zal beëindigen.  
Een gezagswijziging is daarom zeker niet in het belang van [kind].  
 
2.4.  In dit geding ziet de rechtbank zich voor de vraag gesteld of bij inwilliging van het  
verzoek van vader hem met het gezag te belasten, gegronde vrees bestaat dat de belangen van [kind] zouden worden verwaarloosd.  
 
2.5.  In beginsel hebben ouders er recht op zelf hun kind te verzorgen en op te voeden en het gezag over hem uit te oefenen. Dit recht 
is verankerd in het EVRM, meer in het bijzonder in artikel 8 EVRM dat strekt tot bescherming van het familie- en gezinsleven.  
 
Aan continuïteit van de opvoedingssituatie en een ongestoord hechtingsproces dient zwaarwegende betekenis te worden toegekend. 
Het recht van het kind op de duidelijkheid over het opvoedings- en ontwikkelingsperspectief, dat tevens voortvloeit uit art. 3 en 20 
Verdrag inzake de rechten van het kind, Trb. 1990, 170 (IVRK), dient zwaar te wegen.  
 
Wanneer een kind vanaf zeer jeugdige leeftijd in een perspectief biedend pleeggezin verblijft, wordt het in zijn belang geoordeeld dat er 
voor langere tijd duidelijkheid en zekerheid ontstaat over het gezin waartoe hij zich mag rekenen en, in samenhang daarmee, over de 
persoon die het gezag over hem uitoefent. Aan die gewenste duidelijkheid en zekerheid kan afbreuk worden gedaan, indien het gezag 
gewijzigd wordt.  
 
[kind], die in september 2008 vier jaar oud wordt, verblijft al bijna drie jaar in het huidige pleeggezin. Vader is nimmer met het gezag 
belast geweest.  
In de gegeven omstandigheden dient aan het belang van het kind bij handhaving van de huidige situatie een zwaarder gewicht te 
worden toegekend dan aan het gevoel van vader bij gemis van gezag en zijn vrees dat het kind niet die opvoeding verkrijgt die hij 
graag zou wensen.  
 
Hoewel niet op voorhand gezegd kan worden dat bij inwilliging van het verzoek gegronde vrees bestaat dat de belangen van [kind] 
zouden worden verwaarloosd is het belang van [kind] het meest gediend met vermijding van mogelijke, niet ondenkbeeldige 
toekomstige geschillen omtrent de invulling van het gezag. Weliswaar heeft vader de bereidheid uitgesproken niet te zullen tornen aan 
de plaatsing in het pleeggezin, echter op die uitgesproken bereidheid kan vader steeds terugkomen.  
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De inbreuk op het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van het gezinsleven en de uitoefening van het gezag door 
vader wordt, behalve door het belang dat voortvloeit uit art. 3 en 20 Verdrag inzake de rechten van het kind, tevens gerechtvaardigd 
door het in dit geval zwaarder wegende recht van het kind en de pleegouders op eerbiediging van het inmiddels tussen hen ontstane 
familie- en gezinsleven.  
 
3.  De beslissing  
 
De rechtbank:  
 
3.1.  wijst af het verzoek van [vader] hem te belasten met de uitoefening van het gezag over [kind].  
 
 
Deze beschikking is gegeven door mr. P.C.G. Brants, kinderrechter en ter openbare terechtzitting van 25 juni 2008 uitgesproken, in 
tegenwoordigheid van de griffier.  
 
 
Tegen deze uitspraak kan beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch door 
verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze uitspraak is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van deze 
uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de uitspraak hun op 
andere wijze bekend is geworden 
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