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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 
Ria Meester 
  
Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 68:  Leo Bevaart 
 

Contact: 
 
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: 
 
 
Dag(en) van de week Telefoonnummer 
Maandag     19.00 - 22.00  015-2573584 
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag  20.00 -  22.00 078-6454978 
 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Van de Bestuurstafel 
 
De vorige keer is er in vogelvlucht een overzicht gegeven wat 
er de afgelopen 20 jaar zoal gebeurd is met het omgangsrecht. 
Aan de percentages te zien lijkt het erop dat er in de praktijk 
uiteindelijk niet veel veranderd is. Nog steeds zien duizenden 
kinderen per jaar de andere ouder niet en wordt de stichting 
nog steeds heel veel benaderd. Is er dan niets veranderd? Het 
antwoord hierop is niet zomaar met een ja en een nee te 
antwoorden. Natuurlijk zijn er dingen veranderd de afgelopen 
20 jaar. Denk maar eens aan het automatisch gezamenlijk 
gezag na echtscheiding, mediation of het maken van een 
ouderschapsplan na scheiding. Voor ex-gehuwden is het een 
en ander beter geregeld de afgelopen decennia.  Dat wil 
zeggen, in theorie dan. Gezamenlijk gezag betekent in de 
praktijk nog steeds geen gelijkwaardigheid van ouders.  
Nog steeds wordt er over hoofdverblijfplaats gesproken en 
verzorgende ouder als er over de woonplek van de kinderen 
wordt gesproken. En hoofdverblijfplaats betekent ook 
kinderbijslag, maar dit terzijde. Uiteraard snapt iedereen wel 
dat het vaak lastig is om in de praktijk 50:50 verdeling te 
hebben (denk aan locatie school bijvoorbeeld) maar in het 
kader van de gelijkwaardigheid van ouders ten aanzien van de 
kinderen zou het enorm helpen en veel problemen voorkomen 
als dit de uitgangsbasis zou zijn. Kinderen hebben behoefte 
aan een vader en een moeder.  Naast gewoon 
“boerenverstand” is dit ook inmiddels door onderzoek 
bewezen. Kinderen die beide ouders hebben doen het in het 
algemeen beter dan kinderen die geen contact meer hebben. 
Door deze schijnbare gelijkwaardigheid komt ook mediation en 
het ouderschapsplan in een ander daglicht te staan. Velen van 
ons hebben helaas mogen ervaren dat wat vandaag wordt 
afgesproken morgen niet meer geldig is omdat een van partijen 
niet meer mee wilt werken. Voor de statistieken is dan de 
mediation geslaagd want er is iets op papier gekomen en door 
beide partijen ondertekend. Hoe de naleving hiervan dan nog 
is na enige tijd, daar gaat een mediator niet over. En dan 
hebben we het maar niet over de handhaving als een afspraak 
niet wordt nageleefd, want dit is nog steeds iets waar men na 
20 jaar nog steeds geen oplossing voor heeft. Het geheel drijft 
nog steeds op de hoop dat beide ouders verstandig genoeg 
zijn om mee te blijven werken.  Uiteraard zijn er vele 
echtscheidingen geweest waarbij gemaakte afspraken in de 
praktijk prima werken, maar het aantal waarbij de nieuwe 
wetgeving niet werkt is nog steeds veel en veel te groot. 
De omgangsproblematiek blijft mede zo groot doordat het 
aantal niet-gehuwden met kinderen de afgelopen 20 jaar 
enorm is toegenomen. In 2009 was bijvoorbeeld voor het eerst 
het aantal samenwonenden groter dan het aantal gehuwden. 
En in veel van deze gezinnen bestaat nog steeds het een-
ouder gezag waarbij nog veel meer geen sprake is van  
gelijkwaardigheid tussen ouders mocht een van de ouders niet 
mee willen werken na het uit elkaar gaan. Gemaakte afspraken 
kunnen meestal zonder enkel gevolg geschonden worden. Het 
lijkt enigszins op de situatie van ex-gehuwden voor 1998.  
Er zijn de afgelopen jaren ook nieuwe ontwikkelingen ontstaan. 
Een hiervan is dat er vorig jaar voor het eerst moeders zijn 
veroordeeld vanwege onttrekking aan het gezag (279 
WvStrafrecht) Het ging hier om rechterlijke uitgesproken 
omgangsregelingen waarbij beide ouders het gezag hadden en 
waaraan de moeder niet meewerkte. Deze moeders werden 
dus aangesproken op het feit dat ze niet meewerkten aan een 
omgangsregeling. Een taakstraf was het gevolg. 
Nog belangrijker is een recentelijke uitspraak waarbij de vader 
gezag en een omgangsregeling had welke gefrustreerd werd 

en waarbij de rechter aangaf dat de moeder de angel van het 
probleem was  en de omgangsproblematiek onderhield. De 
kinderen werden deloyaal naar de vader gemaakt en de 
moeder was hier schuldig aan. Het gevolg was dat 2 van de 
kinderen na bijna 10 jaar weer bij de vader mochten gaan 
wonen.  Het oudste kind bleef bij de moeder wonen omdat 
deze oud genoeg was en had aangegeven bij moeder te willen 
blijven wonen. Niet zo verbazend als er sprake is van PAS. 
Moeder heeft nog geprobeerd de verplaatsing tegen te houden 
maar uiteindelijk heeft de rechter een dwangsom uitgesproken 
als men niet meewerkte. De kinderen wonen nu bij de vader. 
 
Deze laatste uitspraak kan heel belangrijk zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen. Er werd door een rechter openlijk 
erkend dat de moeder het omgangsprobleem onderhield door 
negatief over vader te blijven waardoor kinderen deloyaal 
worden gemaakt. Het “heilige huisje” van moeder met kinderen 
wordt een keer omvergetrokken. De hulpverlening bleef achter 
moeder staan en hadden het bekende verhaal van rust 
inbouwen ingebracht en begeleiding van de kinderen. De 
politie koos in eerste instantie ook de kant van de moeder.  
 
Er worden dus kleine stapjes voorwaarts gemaakt wat betreft 
de gelijkwaardigheid van een vader en een moeder. Maar de 
weg naar echte gelijkwaardigheid is nog lang en dat moeten 
we met z’n allen doen.  In die strijd hebben we in ieder geval 
bijval gekregen van vrouwen met wat  feministische 
achtergrond daar vrouwen in gezinnen ook gewoon moeten 
kunnen werken en/of carrière maken en mannen de kinderen 
opvoeden.  De gedachtegang is anders natuurlijk maar in de 
praktijk komt het een en ander op hetzelfde neer. 
 
Het zou in ieder geval enorm helpen als de uitgangsbasis voor 
het verzorgen van kinderen bij iedere scheiding echt 50:50 
was. 
De discussie moet zijn hoe de zorgverdeling is en niet of er 
een zorgverdeling van kinderen moet komen. 
 
 
Nieuwsbrief gaat online 
 
Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen internet en schrijft men 
zich in op bepaalde sites om via nieuwsbrieven op de hoogte 
te blijven van aanbiedingen of gewoon informatie te krijgen. 
 
Om ook u sneller van geüpdate informatie te kunnen voorzien  
heeft het bestuur besloten om de Nieuwsbriefstukjes voortaan 
online te zetten op onze website achter het donateurgedeelte.  
Regelmatig zult u dan een email krijgen met een aankondiging 
of kort bericht  als er belangrijke ontwikkelingen zijn  binnen het 
omgangsrecht.   
Voor diegene die geen internetverbinding hebben zal een 
papieren Nieuwsbrief nog 1x per jaar verschijnen met daarin 
de hoogtepunten. 
Het verzoek is dan ook om uw e-mailgegevens te checken en 
ons het correcte e-mailadres te geven. U kunt uw gegevens 
sturen naar mail@dwazevaders.nl.  Krijgt u de nieuwsbrief al 
online dan hoeft nu verder geen actie te ondernemen.  
 
Uitnodigingen voor regioavonden zullen zowel per e-mail als 
per post verstuurd worden. 
 
Het Bestuur 

 
 

mailto:mail@dwazevaders.nl
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Coach loodst kind door 
scheiding  
 

AMSTERDAM -  Schoolpleinen van basisscholen zijn 
steeds vaker dé plek voor gescheiden ouders om elkaar 
eens even flink in de haren te vliegen. Onderwijspersoneel 
heeft zijn handen vol aan bekvechtende vaders en 
moeders en roept daarom de hulp in van zogeheten 'KIES-
coaches' die met het kind maar ook met de ouders om de 
tafel gaan 
In bijvoorbeeld de gemeente Velpbestaat het werk van de 
maatschappelijk werkers momenteel voor bijna 80 procent uit 
het bieden van hulp aan scholiertjes met gescheiden ouders.  
De maatschappelijk werkers worden tot  KIES-coach opgeleid 
door het Expertisecentrum Kind en Scheiding (KIES) in Vught, 
dat sinds 2003 bestaat. "Behalve maatschappelijk werkers 
volgen ook psychologen en interne begeleiders op scholen de 
training tot KIES-coach. Inmiddels zijn er meer dan 200 
coaches en neemt de vraag ernaar steeds meer toe", zegt 
Maaike de Kort, ontwikkelaar en trainer van KIES.  
 
Leerproblemen 
 
Veel scholen hebben geen speciale handleiding hoe ze met 
'vechtscheidingen' om moeten omgaan. "Aangezien veel 
kinderen van gescheiden ouders te kampen hebben met 
gedrags- en leerproblemen maar ook concentratiestoornissen 
moet je hier als school iets mee doen. Leerkrachten zijn geen 
maatschappelijk werkers en hebben er ook de tijd niet voor om 
zich met deze problematiek bezig te houden", aldus De Kort. 
"KIES-coaches kunnen de scholen allerlei tips geven over hoe 
ze hier het beste mee om kunnen gaan."  
 
De coaches hebben inmiddels speciale 
echtscheidingsprotocollen' voor de scholen. "Zorg voor regels 
zodat duidelijk is wie de kinderen ophaalt en accepteer ook niet 
dat er wordt geruzied door de ouders op het schoolplein. Regel 
verder dat bij tienminutengesprekken alleen de eigen ouders 
aanwezig zijn en niet alleen bijvoorbeeld papa met z'n nieuwe 
vriendin. Wij vinden dat de ruziënde ouders voor tien minuten 
even de sores tussen beiden opzij moeten zetten om het over 
het kind te hebben", aldus De Kort.  
Volgens haar zijn de scholen erg positief over het 
coachproject. "In provincies zoals Zeeland en Groningen is 
men nog wat minder enthousiast. Zij vragen nog niet zoveel 
om hulp van buitenaf. Ook vinden schoolleiders daar nog dat 
het niet de taak van de school is om zich bezig te houden met 
echtscheidingen. Een kind reageert hoe dan ook altijd op een 
echtscheiding, dus de problemen zijn er wel op de school."  
 
 

 
 

 
Man moet wachten op 
scheiding 

 

Een echtscheiding wordt officieel door inschrijving hiervan in 
de registers van de burgerlijke stand. Een man die zijn 
scheiding al had laten inschrijven in de burgerlijke stand van 
zijn gemeente moet toch nog even wachten tot hij officieel 
gescheiden is. De scheiding was ingeschreven op een moment 
dat hoger beroep tegen de echtscheidingsbeschikking nog 
open stond. De vrouw maakte hier bezwaar tegen nu de 
registers van de burgerlijke stand volgens haar nu niet kloppen 
omdat de scheiding nog niet ingeschreven had mogen worden. 
De man vindt het een financieel spelletje van de vrouw. 
 
De scheiding werd uitgesproken en ingeschreven...  

In juli 2009 werd de echtscheiding tussen de man en de vrouw 
uitgesproken. De vrouw diende hoger beroep in maar trok dat 
later in. De griffier van het Hof in Arnhem heeft de man 
vervolgens op 6 oktober op zijn verzoek een verklaring 
gegeven dat de scheiding kracht van gewijsde heeft, met 
andere woorden dat deze onherroepelijk is geworden. De man 
is vervolgens met deze verklaring naar de ambtenaar van de 
burgerlijke stand gegaan. Deze heeft op 8 oktober de 
echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand.  

... maar op dat moment stond nog hoger beroep open. 

De termijn voor hoger beroep tegen de 
echtscheidingsbeschikking van juli liep echter nog toen de 
griffier begin oktober zijn verklaring aan de man gaf. De vrouw 
wil doorhaling van de inschrijving omdat de registers volgens 
haar nu niet kloppen. Volgens de man maakt de vrouw 
"misbruik van recht". Zij vordert dit volgens hem alleen omdat 
zij, tot de scheiding is ingeschreven in het register, een hoger 
bedrag aan alimentatie van hem krijgt. Vóór inschrijving krijgt 
zij tijdens de voorlopige voorzieningenprocedure namelijk 
2400,- van de man, na inschrijving "slechts" 320,-.  
 
Volgens de Rechtbank in 's-Hertogenbosch had de ambtenaar 
van de burgerlijke stand de echtscheiding mogen inschrijven 
nu de man met de verklaring van de griffier aankwam. De 
griffier heeft de verklaring ten onrechte afgegeven nu er nog 
hoger beroep openstond tegen de scheiding. De rechtbank 
vindt dat de vrouw er belang bij heeft dat de registers van de 
burgerlijke stand geen onjuiste gegevens bevatten over de 
datum van scheiding. De rechtbank kan zich ook niet vinden in 
de stelling van de man over misbruik van recht.  
 
Wat de prioriteit van de belangen van de vrouw hier ook waren, 
de rechter zegt hier heel duidelijk dat de formele regels met 
betrekking tot termijnen hier niet gevolgd zijn en dat deze 
alsnog moeten worden gevolgd. De inschrijving van de 
echtscheiding wordt doorgehaald uit de registers van de 
burgerlijke stand.  

Bron: KSU Uiteverij Alimentatie.nl 

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BK9714
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Gescheiden 
ouders in de knel 
bij gezamenlijke 
zorg 
 
 
Elk jaar zijn 50 tot 60 duizend kinderen betrokken bij de 
scheiding van hun ouders. Wanneer ouders na de 
scheiding gezamenlijk voor de kinderen blijven zorgen, 
moet er veel geregeld worden. Uit het onderzoek Nieuwe 
gezinnen van E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, 
gezin en diversiteit, blijkt dat ouders bij instanties soms 
tegen praktische problemen aanlopen doordat hun kind na 
de scheiding op meerdere adressen woont. Om meer zicht 
te krijgen op deze knelpunten heeft E-Quality een 
inventarisatie uitgevoerd onder gescheiden ouders. Hieruit 
blijkt dat ouders met name problemen ervaren op het 
gebied van huisvesting, financiën en onderwijs.  
 
Hoe ouders na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen, 
verschilt per gezin. De diversiteit aan gezinstypen is in 
Nederland dan ook groot. Uit het onderzoek ‘Nieuwe gezinnen. 
Scheidingen en de vorming van stiefgezinnen’ blijkt dat 92% 
van de kinderen contact heeft met beide ouders. Steeds meer 
ouders blijven na de scheiding samen voor hun kinderen 
zorgen. Co-ouderschap, waarbij beide ouders de kinderen voor 
ongeveer een gelijk deel verzorgen, is een stijgende trend. 
15% van de kinderen woont na de scheiding van hun ouders 
daadwerkelijk in deze gezinsvorm (E-Quality, 2008).  
 
 
POLITIEKE BETROKKENHEID  
 
Ook de politiek stimuleert dat ouders gezamenlijk voor hun 
kinderen blijven zorgen. Om die gezamenlijke zorg van ouders 
te bevorderen heeft de Eerste Kamer november 2008 het 
wetsvoorstel ‘Bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding’ aangenomen. Deze wet legt niet alleen 
het recht op omgang vast, maar ook de plichten van (gehuwde) 
ouders. Als ouders die getrouwd zijn willen scheiden, moeten 
zij in hun verzoek aan de rechter een ouderschapsplan 
toevoegen. In dit plan staan onder meer de afspraken over de 
kinderalimentatie en over de verdeling van zorg- en 
opvoedingstaken tussen de ouders.  
 
 
INVENTARISATIE 
 
Een groeiende groep kinderen woont na de scheiding feitelijk 
op verschillende adressen. Ze slapen meerdere nachten per 
week bij de ene ouder én een of meer nachten bij de andere 
ouder. Ouders krijgen op dat moment met verschillende 
instanties te maken, zoals woningbouwverenigingen, 
belastingdienst, zorgverzekeraars en scholen. Instanties gaan 
in hun beleid vaak (nog) niet uit van deze feitelijke situatie; ook 
in hun werkwijze of administratie gaan zij er vanuit dat een kind 
maar op één adres woont. Dit levert voor gescheiden ouders 
die samen voor hun kinderen blijven zorgen knelpunten op.  
 
In de inventarisatie stonden de volgende vragen centraal: 

• Welke knelpunten ervaren gescheiden ouders? 

• Bij welke instanties spelen deze knelpunten? 
• Hoe verloopt het contact met deze instanties? 
• Wat zijn mogelijke oplossingen voor de knelpunten? 

 
Op verschillende fora is een oproep geplaatst om de digitale 
vragenlijst in te vullen; hierop hebben zowel mannen als 
vrouwen gereageerd.  De betreffende ouders zorgen 
daadwerkelijk samen met hun ex-partner voor de kinderen, 
maar zijn niet allemaal co-ouders.  
 
KNELPUNTEN IN BEELD 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat er knelpunten spelen bij 
instanties op het gebied van huisvesting, financiën en 
onderwijs. Een overkoepelend knelpunt is dat ouders hun 
kinderen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) niet 
op meerdere adressen kunnen inschrijven. Dit knelpunt lijkt ten 
grondslag te liggen aan andere problemen op het gebied van 
huisvesting en financiën.  
 
Inschrijven bij de gemeente 
Gescheiden ouders met kinderen die op meerdere adressen 
wonen, kunnen hun kinderen bij de gemeente niet op 
meerdere adressen inschrijven. Hierdoor komt de woonsituatie 
zoals die in de werkelijkheid is niet overeen met de situatie van 
die gezinnen in de GBA. Ouders ervaren het als vervelend dat 
zij hun kinderen niet op beide adressen in kunnen schrijven. 
Omdat veel instanties de GBA als criterium voor hun eigen 
regels hanteren, werkt dit knelpunt door op andere gebieden, 
zoals huisvesting en financiën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huisvesting 
Ouders ervaren knelpunten op het gebied van huisvesting bij 
woningbouwverenigingen. Het aantal kamers waar ouders 
recht op hebben bij de toewijzing van huurwoningen geschiedt 
op basis van de GBA. Slechts één ouder heeft dus recht op 
een kamer voor het kind, terwijl het kind op meerdere adressen 
woont. De andere ouder kan niet via de woningbouwvereniging 
aan een huis komen waarin het kind ook een eigen kamer 
heeft. 
 
Wanneer ouders contact opnemen met een 
woningbouwvereniging verloopt dit volgens de ouders 
moeizaam. Zij ervaren de woningbouwvereniging als niet 
coöperatief en vinden de instantie niet makkelijk benaderbaar. 
Woningbouwverenigingen zijn echter aan regels gebonden, en 
zij geven aan dat zij hierop geen uitzonderingen kunnen 
maken. “Sommige instanties reageren ronduit bot”, aldus een 
ouder, door te zeggen dat een kind niet in elk huis een eigen 
kamer nodig heeft.  
 
De problemen worden dan ook veelal niet in samenwerking 
met de woningbouwvereniging opgelost. In enkele gevallen 
proberen ouders zelf een oplossing te zoeken door kinderen 
tijdelijk over te schrijven naar het andere adres wanneer één 
van de ouders direct na de scheiding op zoek moet naar een 
woning. In andere gevallen worden kinderen verdeeld over de  
 

Knelpunt 1: 
In de Gemeentelijke Basis Administratie is het niet 
mogelijk om kinderen op meerdere adressen in te 
schrijven. 
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verschillende adressen ingeschreven. Deze mogelijkheid gaat 
echter niet op wanneer ouders samen voor één kind zorgen. 
Bovendien geeft het wellicht wel recht op een gezinswoning, 
maar niet altijd op het gewenste aantal kamers (er lijkt dan 
bijvoorbeeld slechts één kind bij elke ouder te wonen, terwijl er 
in feite twee kinderen zijn die een deel van de tijd bij de ene 
ouder zijn en een deel van de tijd bij de andere). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiën 
Op het gebied van financiën ervaren ouders knelpunten bij de 
Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Volgens sommige ouders keert de SVB aan slechts één ouder 
de kinderbijslag uit. Volgens informatie van de SVB is dit 
onjuist: wanneer een kind om beurten bij elk van de ouders 
woont, verdeelt de SVB de kinderbijslag tussen de beide 
ouders. Hoeveel kinderbijslag beide ouders krijgen, bepaalt de 
SVB door te kijken naar de rechterlijke uitspraak, het 
ouderschapsplan of de schriftelijke overeenkomst tussen de 
ouders. Als er niets is afgesproken, dan betaalt de SVB aan 
beide ouders de helft van de kinderbijslag. Niet alle ouders die 
samen voor hun kinderen zorgen, zijn op de hoogte van deze 
mogelijkheid om de kinderbijslag aan twee ouders te laten 
uitkeren.  
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voordelige belastingaangifte te doen. Ouders schrijven bij de 
gemeente de kinderen verdeeld over de woonadressen in om 
op deze manier toch recht te hebben op bepaalde 
belastingregelingen. Ook het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) geeft deze tip om de kans te 
vergroten dat ouders in aanmerking komen voor sommige 
regelingen. Wanneer ouders één kind hebben wordt de tip 
gegeven om het kind in te schrijven op het adres van de ouder 
met het laagste inkomen. Dit zou de kans om in aanmerkingen 
te komen voor belastingregelingen vergroten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijs 
Gescheiden ouders ervaren op het gebied van onderwijs een 
gebrekkige communicatie en informatieverstrekking op 
basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Volgens de 
ouders verloopt de informatievoorziening vanuit de scholen 
naar één ouder, namelijk de ouder waarbij het kind in het 
schoolsysteem ingeschreven staat. Hierdoor loopt de ouder 
van wie de contactgegevens niet in het schoolssysteem staan 
informatie mis. Problemen die genoemd worden zijn: 

• geen informatie ontvangen over de school (zoals 
schoolkrant); 

• geen informatie krijgen over extra vrije dagen, 
ouderavonden; 

• geen rapporten te zien krijgen; 
• inlogcodes voor de schoolsite slechts éénmaal vertrekt 

(voor toegang tot schoolinformatie); 
• niet uitgenodigd worden voor ouderavonden; 
• bij calamiteiten wordt standaard één ouder gebeld, 

terwijl op dat moment mogelijk de andere ouder 
zorgt. 

Knelpunt 2: 
Slechts één van beide ouders kan bij 
woningbouwverengingen op basis van de GBA 
aanspraak maken op een gezinswoning c.q. een woning 
met voldoende kamers voor de kinderen. 

Knelpunt 4: 
Voor het toekennen en verdelen van toeslagen zijn ouders 
op elkaar aangewezen omdat de Belastingdienst het geld 
op basis van de GBA aan één ouder toekent.  
Knelpunt 3: 
Er bestaat onwetendheid bij ouders over de mogelijkheid 
om de kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank 
naar rato aan beide ouders uit te laten keren. 
6

ij de Belastingdienst kunnen ouders niet aangeven dat zij 
ezamenlijk voor hun kinderen zorgen en hier ook allebei de 

inanciële lasten voor dragen. Bij deze instantie geldt de GBA 
el als criterium waarop toeslagen en/of de kortingen worden 

oegekend aan de ouders (met uitzondering van de 
ombinatiekorting). Hierdoor moeten ouders onderling 
fspraken maken over de verdeling van dit geld. De ouder die 
e toeslag ontvangt, moet een deel van het geld doorspelen 
aar de andere ouder. Ouders blijven op deze manier 
fhankelijk van de goodwill van de ander. Zolang de ouders 
ier redelijkerwijs met elkaar over kunnen praten, hoeft dit 
een probleem te zijn. Zoals een ouder terecht opmerkt, wordt 
et doorspelen van geld lastig wanneer de relatie tussen de 
escheiden ouders problematisch is. Daarnaast is er bij ouders 
nduidelijkheid over de toepassing van belastingregels op 
ituaties waarin ouders gezamenlijk voor hun kinderen blijven 
orgen. Zo bestaat er onduidelijkheid over welke ouder het 
paargeld van het kind moet opgeven en welke aftrekposten 
pgegeven kunnen worden voor belastingaangiftes.  

en deel van de ouders vindt dat het contact met de 
elastingdienst stroef verloopt. Net als de 
oningbouwverenigingen verwijst de Belastingdienst naar de 
eldende regels en geeft zij aan dat ze hier niets aan kan 
eranderen. Uit de inventarisatie blijkt dat ouders daarom op 
oek gaan naar mogelijkheden om als co-ouders een 

 
Het contact dat de ouders hierover hebben met de scholen 
verloopt heel wisselend. Sommige scholen zijn welwillend, 
hebben begrip voor de situatie en maken aanpassingen in hun 
systeem om in het vervolg beide ouders te kunnen informeren. 
Er zijn ook scholen die minder positief reageren en aangeven 
dat de informatieverstrekking via het hoofdadres van het kind 
gaat of dat het opnemen van meerdere adressen binnen het 
administratiesysteem niet kan. Wat in de meeste gevallen wel 
duidelijk wordt, is dat de school een actieve houding van de 
ouder verwacht. De verantwoordelijkheid om op de hoogte te 
zijn van de schoolgang van hun kind ligt bij de ouders zelf. 
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ALGEMENE CONCLUSIES 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat in veel gevallen instanties nog 
niet ingespeeld zijn op co-ouderschap als gezinstype (of 
andere variaties van gedeeld ouderschap na scheiding). Bij 
gemeentes is het gewoonweg niet mogelijk om een kind op 
meerdere adressen in te schrijven. Dit levert knelpunten op bij 
woningbouwverenigingen en de Belastingdienst, omdat zij 
woningen en toeslagen toekennen op basis van de 
Gemeentelijke Basisadministratie. Dat ouders hun kind niet op 
meerdere adressen in kunnen schrijven ligt daarmee dus aan 
de basis van meerdere knelpunten.  
 
Ook scholen houden niet zonder meer rekening met een 
tweede woonadres in hun eigen administratiesystemen. 
Scholen zouden meer rekening kunnen houden met de 
veranderende thuissituatie van kinderen door meerdere 
contactgegevens in hun administratie op te nemen, post en 
informatiebrieven in tweevoud aan kinderen met gescheiden 
ouders mee te geven.  
 
De registratie en administratie van woonadressen komt voor 
een groeiende groep kinderen niet meer overeen met de 
daadwerkelijke situatie. Het is aan te bevelen dat instanties 
nagaan of de GBA en/of het woonadres het juiste criterium 
voor de uitvoering van het eigen beleid is. Zoals de SVB laat 
zien zijn er ook andere criteria te bedenken waar instanties 
mee kunnen werken (zoals rechterlijke macht, 
ouderschapsplan of een schriftelijke overeenkomst tussen 
beide ouders). 
 
Niet alleen komt de administratieve situatie veelal niet overeen 
met de feitelijke situatie, maar ook vormt dit een belemmering 
voor ouders die na scheiding hun kinderen gezamenlijk willen 
blijven opvoeden. Zoals vermeld wil de overheid de 
gezamenlijke zorg voor kinderen door gescheiden ouders 
bevorderen. Om dit proces te ondersteunen zou de overheid 
de instanties moeten aansporen om in hun administratie en 
regelgeving rekening te houden met nieuwe vormen van 
ouderschap, zoals co-ouderschap of andere variaties waarbij 
kinderen niet fulltime bij één van de ouders wonen. Wanneer 
ouders besluiten om de zorg- en opvoedtaken samen op zich 
te nemen moeten daar wel voldoende mogelijkheden voor zijn. 
De overheid zou hierin een sturende rol kunnen vervullen en 
voorwaarden kunnen creëren om co-ouderschap of andere 
vormen van gedeeld ouderschap voor gescheiden ouders 
beter mogelijk te maken. 
 
 
AANBEVELINGEN 
 
• De overheid kan een sturende rol op zich nemen om 

voorwaarden te creëren zodat bestaande knelpunten voor 
gescheiden ouders worden verminderd en/of 
weggenomen, en zodat administratieve systemen zoals de 
GBA meer in overeenstemming worden gebracht met de 
feitelijke leefsituatie van veel gezinnen. Het ministerie voor 
Jeugd en Gezin zou een coördinerende rol kunnen 
vervullen in de samenwerking tussen diverse ministeries, 

waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken (GBA) 
en het ministerie van Financiën (Belastingdienst). 

• Het zou nuttig zijn als instanties voor zichzelf nagaan of de 
gemeentelijke administratie en/of het hoofdwoonadres wel 
het juiste criterium is om hun eigen beleid mee uit te 
voeren. 

• Instanties kunnen actiever beleid voeren op het gebied van 
communicatie en informatieverstrekking aan gescheiden 
ouders. 

• Scholen kunnen het administratief mogelijk maken om 
meerdere contactgegevens in te voeren bij één kind, en 
post en informatiebrieven in tweevoud meegeven aan 
kinderen met gescheiden ouders.  

 
BRON 
 
Clement, C., Van Egten, C. & De Hoog, S. (2008). Nieuwe gezinnen. 
Scheidingen en de vorming van stiefgezinnen. Den Haag: E-Quality.  
 

 
30.000 koppels van 
elkaar af dankzij 
flitsscheiding  
 
 
Tussen 2001 en 2009 zijn 30.000 stellen uit elkaar gegaan met 
een flitsscheiding. Deze vorm van relatiebeeindiging was het 
populairst in de jaren 2003 tot en met 2005 toen jaarlijks 
vijfduizend paren kozen voor een flitsscheiding. Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
De flitsscheiding werd ingevoerd in 2001. Echtparen moesten 
hun huwelijk eerst omzetten in geregistreerd partnerschap. 
Hadden stellen genoeg van elkaar, dan konden ze vervolgens 
met een flitsscheiding uit elkaar gaan als alternatief voor een 
reguliere scheiding. Vorig jaar is de flitsscheiding afgeschaft 
omdat die in het buitenland niet wordt erkend. Ook ontbraken 
heldere afspraken over de zorg voor de kinderen. 
In 2008 maakten ruim 2500 thuiswonende kinderen een 
flitsscheiding mee. Wel hadden flitsscheiders veel minder vaak 
thuiswonende kinderen dan echtscheiders: 53 tegen 72 
procent. De afname van het aantal echtscheidingen is in de 
periode 2001-1009 vrijwel volledig gecompenseerd door de 
toename van de flitsscheidingen. 
Het CBS onderzocht ook de situatie van vrouwen na een 
scheiding. Vier jaar na een echtscheiding woont de helft van de 
mannen opnieuw samen. ,,Vrouwen zijn dan nog beduidend 
vaker alleenstaand. Ze verwachten ook minder vaak weer te 
gaan samenwonen dan mannen.”  Dat kinderen vaak worden 
toegewezen aan de moeder, verkleint de kans op een nieuwe 
relatie. Alleenstaande moeders stellen het opnieuw 
samenwonen uit totdat de kinderen het huis uit zijn. 
Wie ongehuwd samenwoonde, gaat sneller een nieuwe relatie 
aan dan ex-gehuwden. De helft woont binnen vier jaar alweer 
samen met een nieuwe liefde. Dat geldt voor zowel mannen 
als vrouwen. Dat komt omdat er vaker geen kinderen zijn. 
 
Bron: AD 12-01-2010 
 

Knelpunt 5: 
De communicatie en informatieverstrekking op 
scholen verloopt veelal via één ouder, waardoor de 
andere ouder belangrijke informatie mis kan lopen. 
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‘Ze sloeg me 
bewusteloos met een 
fles’  
 
Jaarlijks slaan en stalken 90.000 vrouwen hun ex-
echtgenoot. 
 
Verhalen over huiselijk geweld en stalking gaan bijna altijd 
over vrouwen. In de praktijk worden jaarlijks ook 90.000 
mannen het slachtoffer. Daarvoor moet veel meer 
aandacht komen, vinden de directeuren van vier blijf-van-
mijn-lijfhuizen voor mannen. Peter (42) is zo’n man. Hij 
dreigt zijn dochter kwijt te raken door zijn stalkende ex-
vrouw. 
 
Peter staat met een dik pak brieven naast een 
kopieerapparaat. Vel na vel, vol tikfouten en warrig taalgebruik, 
afkomstig van zijn ex-vrouw. “Die kopieer ik voor de politie. 
Elke dag stuurt ze die en steeds met dezelfde strekking. Ze 
ziet het leven zonder mij en onze dochter niet zitten,”vertelt 
Peter. Hij laat een overzicht zien van de honderden sms’jes, 
telefoontjes, brieven en bezoekjes die hij de afgelopen jaren 
ongevraagd ontving. Ook duikt de vrouw te pas en te onpas op 
bij het schoolplein en de buitenschoolse opvang (bso) van zijn 
dochter Simone. “Bij de bso halen ze Simone nu stiekem 
eerder op van school. Ze worden er gek van.” 
 
Bureau Jeugdzorg heeft de Zoetermeerder afgelopen week 
voor de keuze gesteld. Of hij verhuist naar een geheim adres 
in een ander deel van Nederland, of dochter Simone wordt uit 
huis geplaatst. “Mijn ex-vrouw uit geen dreigende taal, maar 
handelt zeer dwangmatig. Simone gaar daar volgens 
jeugdzorg aan onderdoor. Ze zijn ook bang dat mijn ex-vrouw 
Simone ontvoert en zien geen mogelijkheden om het stalken te 
stoppen.” 
 
Veel meer blijf-van-mijn-lijfhuizen voor mannen nodig dan 
de vier die er nu zijn. 
 
Het verhaal van Peter is niet uniek. Eén op de zes mannen 
wordt slachtoffer van stalking, blijkt uit onderzoek van Suzanne 
van der Aa van de Universiteit van Tilburg. “Terwijl specifieke 
hulp, zoals een alarmkastje waarmee slachtoffers de politie 
kunnen oproepen, alleen bestaat voor vrouwen.” 
Peter werd tijdens zijn huwelijk ook slachtoffer van huiselijk 
geweld. “Mijn ex was fel in alles, ook ruziemaken.” Dat was 
leuk, tot het uitmondde in een zware angststoornis. “Ze verloor 
haar dagritme, maaide ‘s-nachts het gras, kookte niet voor 21 
uur en vergat Simone steevast uit school te halen.” Ook werd 
Nel steeds agressiever. “Om de kleinste dingen. Ze sloeg me 
bewusteloos met een parfumfles, trok op de snelweg rustig de 
handrem aan en heeft me met van alles en nog wat achterna 
gezeten en geslagen.”  
De situatie werd alleen maar erger, tot het punt waarop Peter 
haar verliet. Zijn ex-vrouw mag hun dochter alleen nog zien 
onder begeleiding van jeugdzorg. Liefst zou Peter zijn ex uit 
zijn leven bannen. “Maar het blijft Simone’s moeder.”  Hij voelt 
zich door jeugdzorg tegen de muur gezet. “Ik weet niet wat ik 
moet doen om het gestalk te stoppen. Eerder lukte dat ook niet 
met het geweld. Als ik de politie belde, nam die me niet 
serieus. Vermoedelijk omdat ik een man ben.” 
 

 
 
Taboe 
 
Patricia Gho bestiert één van de vier blijf-van-mijn-lijfhuizen 
voor mannen in ons land. Zij kent tientallen verhalen zoals die 
van Peter. “Op huiselijk geweld bij mannen rust een enorm 
taboe. De vier opvanghuizen voor mannen zitten continu vol. 
Mannen die we opvangen – soms met kinderen – maken 
hetzelfde mee als vrouwen. Ze zijn mishandeld, slachtoffer van 
eerwraak of stalking. Vaak kampen ze met zware psychische 
klachten. Ze zijn depressief of suïcidaal omdat ze eindeloos 
wachten met aankloppen om hulp. Of omdat ze eerder niet 
serieus zijn genomen.” 
Gho en de drie directeuren van stichtingen die mannenopvang 
bieden, willen dat op meer plekken in het land blijf-van-mijn-
lijfhuizen voor mannen komen. Ze denken dat  hun instellingen 
pas een fractie van de hulpbehoevenden te pakken hebben. 
“Van de 600.000 gevallen van huiselijk geweld, is vijftien 
procent man. Jaarlijks vangen we 17.000 vrouwen op. Tot nu 
toe pas 90 mannen.” 
Peter hoopt dat de politie het stalken wel serieus oppikt en dat 
crisisoverleg met diverse instanties komende week succes 
heeft. “Hopelijk wordt dit opgelost, zodat ik niet hoef te 
verhuizen. Dat is anders mijn enige keuze. Ik wil mijn dochter 
niet kwijtraken.” 
 
Bron: AD, 25-01-2010 
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Recht toe Recht aan 
 
 
Nieuwe wetgeving – hoe is de praktijk? 
 
In mijn vorige column heb ik geschreven over de nieuwe 
wetgeving (wet ‘bevordering voortgezet ouderschap’), die op 1 
maart 2009 in werking is getreden. Daarbij heb ik omschreven 
in welke situaties u daar iets aan zou kunnen hebben.  
 
De bedoeling van de wetgever was om de niet verzorgende 
ouder een grotere rol in de opvoeding en een sterkere 
juridische positie te geven. De vraag is, of dat ook in de praktijk 
is gelukt. Ik zal dezelfde onderdelen aanhouden die ik in mijn 
vorige column aan de orde heb gesteld. Hoewel de term 
'omgangsregeling' niet meer de formele term is (dat is nu 
'verdeling van de zorg- en opvoedingtaken’, of 'zorgverdeling'), 
zal ik deze nog wel gebruiken. 
 
U wilt gezamenlijk gezag  
 
Het verzoek om toewijzing van gezamenlijk gezag 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 het verzoek anderszins in het belang 
van het kind noodzakelijk is.’ Een strikt criterium dus. 
 
Het lijkt er op (uitzonderingen daargelaten) dat rechters hier 
inderdaad redelijk strikt mee omgaan, en zo hoort het ook. Er 
moet eigenlijk van alles aan de hand zijn om het verzoek af te 
kunnen wijzen, iets waar de andere partij nog wel eens de 
aandacht op wil vestigen. Is aangetoond dat de kinderen wel 
klem zitten? En zo ja, is dat een direct gevolg van de 
problemen in de uitoefening van het gezamenlijk gezag? Zijn 
er wel problemen in de uitoefening van het gezamenlijk gezag? 
Aan wie is dat te wijten? 
 
Het is belangrijk om deze materie strikt te benaderen. Het gaat 
bij gezamenlijk gezag immers om gezagsgerelateerde 
beslissingen, dat wil zeggen beslissing die te maken hebben 
met de uitvoering van het gezamenlijk gezag. Te denken valt 
aan beslissingen over schoolkeuzes, nog een jaartje over doen 
of toch over gaan naar de volgende klas, medische 
beslissingen, opereren of niet, welk ziekenhuis, verhuizingen 
enz.  
 
Het zou dus niet moeten gaan over discussies die gaan over 
allerlei dagelijkse beslommeringen, of over de 
omgangsregeling. Je ziet (te) vaak dat het daar in de 
procedures toch over gaat. En je ziet toch ook vaak dat 
rechters daar in mee gaan, en niet of onvoldoende het 
onderscheid maken tussen wat wel en wat niet onder het 
gezamenlijk gezag valt. Het is de taak van uw advocaat om de 
rechter daar op te wijzen, en de zaak zuiver te houden. 
 
Het verzoek om gezamenlijk gezag wordt in ieder geval vaker 
toegewezen, en dat is de bedoeling van de wetgever geweest.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Indien er al gezamenlijk gezag is 
 
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’.  
 
In de praktijk blijkt dat rechters zelden aan de verzorgende 
ouder vragen wat die heeft gedaan om de ontwikkeling van de 
band met het kind en de andere ouder te bevorderen. Het zal 
dus echt van uw zijde (uw eigen advocaat) moeten komen. 
Roep de andere ouder ter verantwoording! 
 
Als het aan de orde komt, is het betrekkelijk eenvoudig om 
daar een (al dan niet eerlijk) antwoord op te geven: je kunt als 
verzorgende ouder immers makkelijk zeggen dat je er alles 
aan doet om de band tye bevorderen, dat je positief ten 
opzichte van de andere ouder bent, en dat je achter de 
omgang staat. Niet of nauwelijks te controleren door de 
rechter, en ook in de raadsonderzoeken komt dit aspect niet of 
onvoldoende aan de orde. 
 
Als de omgangsregeling dan toch problematisch verloopt, ligt 
het niet erg voor de hand dat de verzorgende ouder echt de 
band heeft bevorderd. Met andere woorden, het komt de 
geloofwaardigheid van de andere ouder niet ten goede. Daar 
kunt u een punt mee maken. 
 
Artikel 253a BW: geschil gezamenlijk gezag 
Dit artikel bestond al voordat de wet is gewijzigd, zij het dat het 
artikel is uitgebreid. Ons kantoor maakt al jaren gebruik van dit 
artikel. Een verzoek op grond van dit artikel geeft meer ruimte 
en mogelijkheden, zowel ten aanzien van de verzoeken (je 
kunt alles wat met de uitoefening van het gezamenlijk gezag te 
maken heeft aan de rechter voorleggen), als voor de 
beslissingsruimte van de rechter, dan een 'gewoon' verzoek tot 
het vaststellen of uitbreiden van een omgangsregeling. In die 
procedure komt alleen de omgangsregeling aan de orde. 
 
 
Artikel 253a BW, lid 5: dwangmiddel 
In lid 5 van dit artikel heeft de wetgever opgenomen dat de 
rechter een dwangmiddel kan opleggen.  
 
De rechters blijken nog steeds terughoudend te zijn met het 
opleggen van dwangsommen. Dat is overigens ook nog zo bij 
de kort gedingprocedures. Ten onrechte gaat de wetgever er 
vanuit dat in het opleggen van dwangsommen een goed 
sanctiemiddel is gelegen om het frustreren van omgang te 
sanctioneren. Niet dat het middel niet goed is, maar wel dat het 
veel te weinig wordt opgelegd. Daarmee wordt een verkeerd 
signaal gegeven. 
 
Rechters bieden veel te veel ruimte aan advocaten en partijen 
om allerlei bijzaken en moddergooierij naar voren te brengen, 
als gevolg waarvan zij minder snel over gaan tot het opleggen 
van dwangsommen. Het uitgangspunt zou veel meer moeten 
zijn dat het omgangsrecht als een soort van absoluut recht 
heeft te gelden, dat – behoudens uitzonderlijke gevallen – 
moet worden nagekomen. Zo niet, dan dient er een 
sanctiemiddel te worden opgelegd.  
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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. 

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.  
 
Gezien de overbelasting van de rechtbanken wekt het weinig 
verbazing dat de meeste verzoeken niet binnen zes weken op 
zitting komen. Sommige rechtbanken zijn kennelijk zo 
overbelast, dat het maanden duurt voordat de zaak op zitting 
komt. Bovendien zal een geplande zitting worden verzet, indien 
de andere advocaat niet kan. 
 
Tip (voor uw advocaat): vraag van te voren de verhinderdata 
van de andere advocaat op, en stuur bij het indienen van het 
verzoekschrift de verhinderdata van beide partijen en de 
advocaten mee. Uiteraard met het verzoek om de zaak binnen 
6 weken mondeling te behandelen. 
 
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.  
 
Vooral de stelling dat de ouder graag gehoor wil geven aan zijn 
wettelijke verplichting tot het hebben van omgang, wordt vaak 
als onbegrepen aangehoord. De rechter weet niet echt wat hij 
met zo'n opmerking aan moet. Blijf vooral wijzen op deze 
verplichting die u graag wilt uitvoeren! 
Ouderschapsplan bij echtscheiding   
De wetgever heeft verplicht gesteld dat partijen die gehuwd zijn 
en gaan scheiden, een ouderschapsplan moeten opstellen en 
dat moeten indienen bij hun echtscheidingsverzoek. Zonder 
een ouderschapsplan kunnen partijen niet scheiden, althans 
dat is de bedoeling van de wetgever.  
 
Het opstellen van een ouderschapsplan is nog een hele klus. 
Het kan alleen slagen als partijen met elkaar kunnen 
communiceren, en vervolgens ook nog eens tot 
overeenstemming kunnen komen. Eigenlijk moeten zij ook nog 
de kinderalimentatie met elkaar regelen, iets dat (vanwege het 
technische karakter) niet van hen kan worden verwacht.  
 
Maar wat als de partijen niet tot overeenstemming kunnen?  
 
De praktijk is dat er dan een eenzijdig plan wordt ingediend 
(dus een ouderschapsplan zoals de ene ouder dat graag 
vastgelegd ziet). De andere partij krijgt dan de mogelijkheid om 
te reageren op dat plan. Feitelijk komt het neer op het ‘oude 
systeem’: een verzoek gevolgd door een verweer (met een 
eigen verzoek).  
 
Het idee van de wetgever om ouders te verplichten om tot 
overeenstemming te komen, werkt in praktijk dus niet. Ik denk 
dat menigeen dat al aan had zien komen. Het zal ongetwijfeld 
enige stimulans geven, maar dan vooral in zaken waarin 
partijen er toch wel uit zouden komen. De ‘vechtscheidingen’ 
worden er in ieder geval niet mee voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 
 
De theorie is mooi, maar de praktijk wijst uit dat er nauwelijks 
iets is gewijzigd. Weliswaar zal er vaker gezamenlijk gezag 
ontstaan, maar of daarmee ook een grotere rol in de opvoeding 
en verzorging wordt verkregen (toch het doel van de 
wetgeving) is maar zeer de vraag. 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wsw-advocaten.nl/
mailto:info@wsw-advocaten.nl
mailto:wigman@wsw-advocaten.nl
mailto:sardjoe@wsw-advocaten.nl
mailto:vanweegberg@wsw-advocaten.nl
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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.  
 
 

Voorzieningen Rechtbank 
Leeuwarden 
 
SDV – 68u – 1 
 
 
 
Datum uitspraak: 28-08-2009 
Datum publicatie: 28-08-2009 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Kort geding 
Inhoudsindicatie:   

 
Geschil tussen ex-echtgenoten die gezamenlijk met het gezag 
over hun minderjarige kinderen zijn belast. De vrouw is 
voornemens met deze kinderen, die bij haar hun 
hoofdverblijfplaats hebben, naar een andere provincie te 
verhuizen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de vrouw 
in beginsel het recht heeft om haar persoonlijke 
omstandigheden te wijzigen en om zich te vestigen waar zij wil. 
Deze vrijheid vindt naar het oordeel van de 
voorzieningenrechter in dit geval echter zijn beperking in het 
feit dat de man en de vrouw het gezamenlijk gezag over de 
kinderen uitoefenen. De vrouw heeft de man niet in kennis 
gesteld van haar voornemen om te verhuizen en heeft zonder 
instemming van de man en zonder (vervangende) 
toestemming van de rechter naar eigen inzicht diverse stappen 
ondernomen om de verhuizing definitief te laten plaatsvinden. 
Volgens de voorzieningenrechter maakt de vrouw hiermee het 
gezamenlijk gezag illusoir. De voorzieningenrechter oordeelt 
dat, als de vrouw de verhuizing doorzet, de kinderen voorlopig 
- totdat er in een bodemprocedure een nadere beslissing 
omtrent de hoofdverblijfplaats van de kinderen is gekomen - 
worden toevertrouwd aan de man. 

RECHTBANK LEEUWARDEN  
 
Sector civiel recht  
 
zaaknummer / rolnummer: 98833 / KG ZA 09-250  
 
Vonnis in kort geding van 28 augustus 2009  
 
in de zaak van  
 
[de man],  
wonende te [de woonplaats van de man],  
eiser in conventie,  
verweerder in reconventie,  
advocaat: mr. M.J. Buitenhuis, kantoorhoudende te Drachten,  
 
tegen  
[de vrouw],  
wonende te [de woonplaats van de vrouw], 
 
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat: mr. J. Pieters, kantoorhoudende te Sneek.  
 
 
Partijen zullen hierna [de man] en [de vrouw] genoemd 
worden.  
 
1.  De procedure  
1.1.  Het verloop van de procedure blijkt uit:  
-  de dagvaarding;  
-  de pleitnota van de advocaat van [de vrouw];  
-  de mondelinge behandeling van de zaak, gehouden op 27 
augustus 2009.  
 
1.2.  Ten slotte is vonnis bepaald.  
 
2.  De feiten  
2.1.  Uit de affectieve relatie van [de man] en [de vrouw] zijn - 
voorafgaand aan hun inmiddels ontbonden huwelijk – twee 
thans nog minderjarige kinderen geboren, te weten [kind A], 
geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] en [kind B], 
geboren op [geboortedatum], eveneens te [geboorteplaats] 
(hierna: de minderjarigen). Partijen oefenen gezamenlijk het 
gezag uit over de minderjarigen.  
 
2.2.  De rechtbank Leeuwarden heeft bij beschikking van 7 mei 
2008 de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en bepaald 
dat het hoofdverblijf van de minderjarigen voortaan bij [de 
vrouw] zal zijn. In deze beschikking is voorts bepaald dat 
tussen [de man] en de minderjarigen een omgangsregeling zal 
hebben te gelden, inhoudende dat de minderjarigen bij [de 
man] zullen blijven gedurende minimaal één weekend per 
veertien dagen, waarbij het weekend en mitsdien ook de 
omgang op vrijdag ingaat, alsmede gedurende tenminste twee 
aaneengesloten weken in de zomervakantie en zo mogelijk 
gedurende de helft van de overige vakanties en bijzondere 
(feest)dagen, waarbij [de vrouw] de minderjarigen bij [de man] 
dient te brengen en op te halen.  
 
2.3.  De minderjarigen hebben thans hun hoofdverblijfplaats bij 
[de vrouw] in [de woonplaats van de vrouw]. [de vrouw] is 
voornemens om het weekend van 29 augustus 2009 met de 
minderjarigen naar [de nieuwe woonplaats van de vrouw] te 
verhuizen. Zij heeft [de man] op geen enkele wijze 
geïnformeerd over deze beslissing. [de man] heeft dit van een 
familielid van [de vrouw] moeten vernemen. 
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3.  Het geschil in conventie  
 
3.1.  [de man] vordert na eisvermindering ter zitting - dat de 
voorzieningenrechter bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad en op 
alle dagen en uren - bepaalt dat de minderjarigen in afwachting 
van de uitkomst van de bodemprocedure ex artikel 1:253a BW 
voorlopig hun hoofdverblijf zullen hebben bij hem en dat de 
minderjarigen daartoe door [de vrouw] bij hem zullen worden 
gebracht. Tevens heeft [de man] gevorderd dat de 
voorzieningenrechter [de vrouw] veroordeelt om binnen twee 
dagen na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis mee 
te werken aan de inschrijving van de minderjarigen in de 
gemeentelijke basisadministratie van de [gemeente waarin de 
man woont], onder bepaling dat indien [de vrouw] niet aan 
deze veroordeling zal voldoen, het in dezen te wijzen vonnis in 
de plaats zal treden van haar toestemming of medewerking. 
Voorts heeft [de man] - kort gezegd - gevorderd dat [de vrouw] 
zal worden veroordeeld tot betaling van een dwangsom van 
EUR 500,- per dag, althans een gedeelte daarvan, met een 
maximum van EUR 15.000,-, voor iedere dag dat zij niet 
voldoet aan de voornoemde vorderingen. Tevens heeft [de 
man] gevorderd dat [de vrouw] in de proceskosten zal worden 
veroordeeld.  
 
3.2.  [de vrouw] voert verweer, met conclusie tot niet-
ontvankelijk verklaring van [de man] in zijn vorderingen, dan 
wel tot afwijzing van deze vorderingen. Op de stellingen van 
partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.  
 
4.  Het geschil in reconventie  
 
4.1.  [de vrouw] vordert kort gezegd - dat het de 
voorzieningenrechter behage, bij vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad, [de man] te veroordelen om binnen twee dagen na 
de betekening van het in dezen te wijzen vonnis mee te 
werken aan de inschrijving van de minderjarigen in de 
gemeentelijke basisadministratie van de [de gemeente waarin 
de vrouw wil gaan wonen], alsmede aan de uitschrijving van de 
minderjarigen uit de school te [de woonplaats van de vrouw] en 
aan de inschrijving van de minderjarigen op hun school te [de 
nieuwe woonplaats van de vrouw], onder bepaling dat voor 
zover [de man] zijn medewerking hieraan niet zal verlenen, het 
in dezen te wijzen vonnis in de plaats treedt van zijn 
toestemming of medewerking. Althans heeft [de vrouw] 
gevorderd dat de voorzieningenrechter die voorzieningen zal 
treffen zoals deze in goede justitie mocht vermenen te 
behoren, kosten rechtens.  
 
4.2.  [de man] voert verweer, met conclusie tot afwijzing van de 
vorderingen van [de vrouw]. Op de stellingen van partijen wordt 
hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.  
 
5.  Standpunten van partijen, zowel in conventie als in 
reconventie  
 
5.1.  Gelet op de verwevenheid van de vorderingen in 
conventie en reconventie, zal de voorzieningenrechter de 
standpunten van partijen hierover gezamenlijk behandelen.  
 
Standpunt van [de man]  
 
5.2.  [de man] heeft gesteld dat hij door een familielid van [de 
vrouw] op de hoogte is gebracht van haar voornemen om met 
de minderjarigen naar [de nieuwe woonplaats van de vrouw] te 
gaan verhuizen. [de man] is van mening dat [de vrouw] met 
hem had moeten overleggen over dit voornemen, nu zij het 
gezamenlijk gezag over de minderjarigen uitoefenen. [de man] 

acht het dan ook kwalijk dat [de vrouw] hem in het geheel niet 
heeft geïnformeerd over haar beslissing om te gaan verhuizen 
met de minderjarigen.  
 
5.3.  [de man] heeft voorts gesteld dat hij zich niet kan 
verenigen met de door [de vrouw] voorgenomen verhuizing 
naar [de nieuwe woonplaats van de vrouw]. Hij heeft daartoe 
aangevoerd dat hij een verhuizing en aldus een verandering 
van de leefomgeving en de school van de minderjarigen niet in 
het belang van de minderjarigen acht. [de man] heeft zijn 
zorgen uitgesproken over de nieuwe thuissituatie van [de 
vrouw] in [de nieuwe woonplaats van de vrouw]. Hij vreest dat 
[de vrouw] er thuis nauwelijks zal zijn voor de minderjarigen, nu 
zij van plan is om fulltime te gaan werken. Ook heeft [de man] 
een kanttekening gezet bij de bestendigheid van de nieuwe 
relatie van [de vrouw]. Gelet op de grote afstand tussen [de 
nieuwe woonplaats van de vrouw] en [de woonplaats van de 
man], vreest [de man] bovendien dat uitvoerbaarheid van de 
bestaande omgangsregeling tussen hem en de minderjarigen 
wordt bemoeilijkt. [de man] heeft ter zitting verklaard dat hij nog 
deze week een bodemprocedure aanhangig zal maken, waarin 
hij de rechtbank zal verzoeken om de hoofdverblijfplaats van 
de minderjarigen bij hem te bepalen.  
 
5.4.  [de man] is van mening dat de minderjarigen in Friesland 
dienen te blijven, nu zij hier rust vinden en zij hun sociale 
netwerk, familie en vertrouwde omgeving hier hebben. 
Mochten de minderjarigen voorlopig aan hem worden 
toevertrouwd, dan zal [de man] hen, in afwachting van de 
beslissing van de bodemrechter, naar hun huidige school in [de 
woonplaats van de vrouw] laten blijven gaan, om de situatie 
voor het overige zo min mogelijk te wijzigen. [de man] heeft 
gesteld dat hij voor dat geval met zijn werkgever heeft geregeld 
dat hij minder zal gaan werken en aangepaste werktijden zal 
krijgen, zodat hij de minderjarigen elke dag naar school kan 
brengen en hij twee doordeweekse schooldagen thuis zal zijn 
voor hen. Volgens [de man] kunnen de minderjarigen de 
overige drie doordeweekse schooldagen tussen de middag en 
na schooltijd worden opgevangen door de ouders van [de 
vrouw], hetgeen thans ook twee dagen per week geschiedt, 
waarna hij de minderjarigen in de namiddag bij hen zal komen 
ophalen. Dat hij minder uren zal gaan werken, heeft volgens 
[de man] weinig invloed op zijn financiële situatie, nu hij 
daardoor aanspraak maakt op bijvoorbeeld huurtoeslag en zijn 
werkgever hem bovendien een hoger uurloon heeft beloofd.  
 
5.5.  [de man] heeft ter zitting verklaard dat hij een 
omgangsregeling tussen [de vrouw] en de minderjarigen niet in 
de weg zal staan in het geval de minderjarigen aan hem 
worden toevertrouwd. Deze kan gelijk zijn aan de thans voor 
hemzelf geldende omgangsregeling. [de man] heeft 
voorgesteld om de kosten van het halen en brengen van de 
minderjarigen alsdan te delen met [de vrouw].  
 
 
Standpunt van [de vrouw]  
 
5.6.  [de vrouw] heeft gesteld dat de communicatie met [de 
man] erg moeizaam verloopt en dat zij daardoor geen 
mogelijkheid heeft gezien om hem te informeren over haar 
beslissing om met de minderjarigen naar [de nieuwe 
woonplaats van de vrouw] te gaan verhuizen. 
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6.5.  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt de 
huidige situatie van de minderjarigen zoveel mogelijk 
gehandhaafd wanneer zij in hun vertrouwde omgeving zullen 
blijven wonen en zij naar hun huidige school in [de woonplaats 
van de vrouw] zullen blijven gaan. Nu [de vrouw] heeft gesteld 
dat een verhuizing naar [de nieuwe woonplaats van de vrouw] 
voor haar onomkeerbaar is en [de man] heeft verklaard dat hij 
de minderjarigen naar hun huidige school in [de woonplaats 
van de vrouw] zal laten gaan, mochten zij voorlopig aan hem 
worden toevertrouwd, zal de voorzieningenrechter de 
minderjarigen derhalve voorlopig toevertrouwen aan [de man]. 
Hoewel ook deze beslissing ingrijpend zal zijn voor de 
minderjarigen, wordt zodoende naar het oordeel van de 
voorzieningenrechter het meest recht gedaan aan de situatie. 
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er 
geen contra-indicaties zijn om de minderjarigen voorlopig aan 
[de man] toe te vertrouwen. Uit de verklaringen van [de man] 
blijkt dat hij doordacht en weloverwogen bepaalde keuzes 
heeft gemaakt in het belang van de minderjarigen. Overigens 
heeft [de vrouw] ook niet gesteld dat de minderjarigen niet 
goed af zijn bij [de man]. Bovendien acht de 
voorzieningenrechter het van belang dat de minderjarigen bij 
voorlopige toevertrouwing aan [de man], door hun grootouders 
(de ouders van [de vrouw]) kunnen worden opgevangen, 
wanneer [de man] aan het werk is. De minderjarigen zijn 
immers vertrouwd met hun grootouders, nu zij hen ook thans 
regelmatig opvangen.  
 
6.6.  De voorzieningenrechter begrijpt dat de beslissing om de 
minderjarigen voorlopig toe te vertrouwen aan [de man] ook 
ingrijpend zal zijn voor [de vrouw], temeer nu zij heeft gesteld 
dat een verhuizing naar [de nieuwe woonplaats van de vrouw] 
voor haar onomkeerbaar is. Het had echter op de weg van [de 
vrouw] gelegen om zonodig zelf een procedure bij de 
rechtbank te starten teneinde (vervangende) toestemming voor 
de verhuizing te verkrijgen. Nu zij deze weg niet heeft 
bewandeld en zelfstandig en naar eigen inzicht de beslissing 
tot verhuizen heeft genomen, dienen de gevolgen van haar 
beslissing en de gevolgen van de keuzes die zij in 
voorbereiding op de verhuizing heeft gemaakt, naar het 
oordeel van de voorzieningenrechter voor haar risico te komen.  
 
6.7.  Gelet op het bovenstaande zal de voorzieningenrechter 
de minderjarigen aldus voorlopig toevertrouwen aan [de man], 
dat wil zeggen totdat in de bodemprocedure over de 
hoofdverblijfplaats van de minderjarigen zal zijn beslist. De 
voorzieningenrechter zal bepalen dat [de vrouw] de 
minderjarigen op zondag 30 augustus 2009 om 17.00 uur bij 
[de man] dient te brengen, op straffe van een dwangsom bij 
niet nakoming van deze verplichting van EUR 100,- per dag, 
tot een maximum van EUR 2.000,-. Gelet op deze beslissing 
zal de voorzieningenrechter het onderhavige vonnis dan ook 
uitvoerbaar bij voorraad verklaren op alle dagen en uren. Nu 
[de man] in [de woonplaats van de man] woont, zal de 
voorzieningenrechter [de vrouw] tevens veroordelen om binnen 
een week na betekening van het onderhavige vonnis mee te 
werken aan de inschrijving van de minderjarigen in de 
gemeentelijke basisadministratie van de [gemeente waarin de 
man woont], waarbij zal worden bepaald dat, wanneer [de 
vrouw] niet aan de voornoemde veroordeling zal voldoen, het 
onderhavige vonnis in de plaats treedt van de toestemming of 
medewerking van [de vrouw]. Gelet op deze vervangende 
toestemming, acht de voorzieningenrechter een 
dwangsomveroordeling van [de vrouw] op dit punt overbodig.  
 
6.8.  De voorzieningenrechter zal evenwel bepalen dat [de 
man] aan de voornoemde voorzieningen geen rechten kan 

ontlenen wanneer [de vrouw] vóór zondagmiddag  
30 augustus 2009, 17.00 uur, schriftelijk - waaronder ook per 
e-mail wordt verstaan - aan [de man] zal laten weten dat zij de 
verhuizing naar [de nieuwe woonplaats van de vrouw] uitstelt 
totdat in de bodemprocedure zal zijn beslist. Immers, wanneer 
[de vrouw] besluit in [de woonplaats van de vrouw] te blijven 
wonen - hetgeen een reële optie is nu zij ter zitting heeft 
verklaard dat zij de huurovereenkomst van haar huidige 
woning daar nog niet heeft opgezegd - kan de status quo voor 
de minderjarigen volledig worden gehandhaafd.  
 
6.9.  Wanneer [de vrouw] wel besluit om zich al nu in [de 
nieuwe woonplaats van de vrouw] te gaan vestigen, dan gaat 
de voorzieningenrechter ervan uit dat [de man] zijn 
medewerking zal verlenen aan het tot stand brengen van 
omgang tussen [de vrouw] en de minderjarigen. [de man] heeft 
ter zitting immers verklaard dat hij bereid is om de 
omgangsregeling zoals die nu geldt tussen hem en de 
minderjarigen, van toepassing te laten zijn op [de vrouw] en de 
minderjarigen. Daarbij zullen de reiskosten dan gedeeld 
worden.  
 
6.10.  Gelet op de huwelijkse relatie die tussen partijen heeft 
bestaan, zullen de proceskosten in conventie tussen hen 
worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen 
kosten draagt.  
 
7.  De beoordeling in reconventie  
7.1.  Gelet op hetgeen in conventie is overwogen en zal 
worden beslist, zal de voorzieningenrechter de reconventionele 
vorderingen van [de vrouw] afwijzen.  
 
7.2.  Gelet op de huwelijkse relatie die tussen partijen heeft 
bestaan, zullen de proceskosten in reconventie tussen hen 
worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen 
kosten draagt.  
 
8.  De beslissing  
De voorzieningenrechter,  
 
in conventie  
 
8.1.  vertrouwt de minderjarigen [kind A], geboren op 
[geboortedatum] te [geboorteplaats] en [kind B], geboren op 
[geboortedatum] te [geboorteplaats], voorlopig - tot dat er in de 
bodemprocedure een nadere beslissing omtrent de 
hoofdverblijfplaats van de minderjarige is gekomen - toe aan 
[de man], wonende aan [adres van de man],  
 
8.2.  bepaalt dat [de vrouw] de voornoemde minderjarigen op 
zondag 30 augustus 2009 om 17.00 uur aan [de man] dient af 
te geven,  
 
8.3.   bepaalt dat [de vrouw] voor iedere dag dat zij in strijd 
handelt met het onder 8.2. bepaalde, aan [de man] een 
dwangsom verbeurt van EUR 100,- per dag, tot een maximum 
van EUR 2.000,-,  
 
8.4.  veroordeelt [de vrouw] om binnen één week na heden 
haar medewerking te verlenen aan het inschrijven van de 
minderjarigen in de gemeentelijke basisadministratie van de 
[gemeente waarin de man woont],  
 
8.5.  bepaalt dat, indien [de vrouw] niet voldoet aan de onder 
8.4 opgenomen veroordeling, dit vonnis in de plaats treedt van 
de toestemming van [de vrouw],  
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8.6.  bepaalt dat [de man] geen aanspraak kan maken op de 
onder 8.1 tot en met 8.5 geformuleerde voorzieningen, indien 
[de vrouw] hem vóór zondagmiddag 30 augustus 2009, 17.00 
uur, schriftelijk zal laten weten dat zij de verhuizing naar [de 
nieuwe woonplaats van de vrouw] uitstelt totdat in de 
bodemprocedure zal zijn beslist,  
 
8.7.  verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad op 
alle dagen en uren,  
 
8.8.  compenseert de kosten van deze procedure tussen 
partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,  
 
8.9.  wijst het meer of anders gevorderde af,  
 
in reconventie  
 
8.10.  wijst de vorderingen af,  
 
8.11.  compenseert de kosten van deze procedure tussen 
partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.  
 
Dit vonnis is gewezen door mr. G. Tangenberg en in het 
openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. 
P.G. Meuleman op 28 augustus 2009 om 14.00 uur.? 
 
 
 

Rechtbank Maastricht 
 
SDV – 68u – 2 
 
Datum uitspraak: 29-07-2009 
Datum publicatie: 17-08-2009 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Inhoudsindicatie: Het verzoekschrift, noch het 

ouderschapsplan geeft weer op welke 
wijze de kinderen bij het opstellen van de 
in artikel 815 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering genoemde 
regelingen zijn betrokken. Evenmin geeft 
het verzoekschrift, noch het 
ouderschapsplan weer op welke wijze de 
ouders elkaar informatie verschaffen en 
raadplegen omtrent gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de 
persoon en het vermogen van de drie 
minderjarige kinderen Daarmee is niet 
voldaan aan artikel 815 leden 3 en 4 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
De rechtbank houdt de beslissing aan. 

 
Sector Civiel  
 
Datum uitspraak: 29 juli 2009  
 
De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van 
burgerlijke zaken, heeft de navolgende beschikking gegeven 
inzake:  
 
[de vrouw],  
wonende [adres],  

en:  
[de man],  
wonende [adres],  
 
verzoekers,  
verder te noemen: de vrouw en de man,  
advocaat mr. R.P.H.W. Haas.  
 
1. Verloop van de procedure  
 
De vrouw en de man hebben op 25 mei 2009 een 
gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding met 
nevenvoorziening ingediend.  
De vrouw en de man hebben bij het verzoekschrift overgelegd 
een door hen ondertekend echtscheidingsconvenant 
bevattende de getroffen onderlinge regelingen als bedoeld in 
artikel 819 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
waarvan een afschrift aan deze beschikking is gehecht.  
 
De minderjarige kinderen die de leeftijd van twaalf jaren 
hebben bereikt zijn bij schrijven d.d. 27 mei 2009 in de 
gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.  
 
De minderjarige kinderen hebben hun mening kenbaar 
gemaakt ter zitting van 9 juni 2009.  
 
2. Beoordeling  
 
Uit de stukken blijkt hetgeen de vrouw en de man hebben 
gesteld omtrent de plaats en de dag van de voltrekking van het 
huwelijk, de voornamen en de geboortedag van de thans nog 
minderjarige kinderen en de nationaliteit van partijen.  
 
Het verzoekschrift, noch het ouderschapsplan geeft weer op 
welke wijze de kinderen bij het opstellen van de in artikel 815 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoemde 
regelingen zijn betrokken. De rechtbank is van oordeel dat uit 
het kinderverhoor ter zitting van 9 juni 2009 voldoende is 
gebleken dat de minderjarige kinderen [B.] en [C.], die de 
leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, betrokken zijn bij het 
opstellen van de in het ouderschapsplan vervatte regelingen. 
Dit geldt echter niet voor het minderjarige kind [Q.], dat de 
leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt. Evenmin geeft 
het verzoekschrift, noch het ouderschapsplan weer 
op welke wijze de ouders elkaar informatie verschaffen en 
raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met 
betrekking tot de persoon en het vermogen van de drie 
minderjarige kinderen Daarmee is niet voldaan aan artikel 815 
leden 3 en 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  
 
De rechtbank zal gezien het voorgaande de beslissing op het 
verzoek aanhouden, teneinde de man en de vrouw in de 
gelegenheid te stellen aan te geven op welke wijze het 
minderjarige kind [Q.] betrokken is bij het opstellen van het 
ouderschapsplan, alsmede op welke wijze de ouders elkaar 
informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 
vermogen van de minderjarige kinderen [B.], [C.] en [Q.].  
 
3. Beslissing  
 
De rechtbank:    Houdt iedere beslissing aan voor de duur van 
vier weken.  
 
Deze beschikking is gegeven door mr. L.M.I.A. Bregonje, 
rechter, tevens kinderrechter en in het openbaar uitgesproken 
op 29 juli 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.  
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Rechtbank Groningen 
 
 
SDV – 68u – 3 
 
Datum uitspraak: 04-11-2008 
Datum publicatie: 28-11-2008 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Inhoudsindicatie: Vader doet verzoek om 

ondertoezichtstelling vanwege niet 
nakomen omgangsregeling door moeder. 
Hoewel in het algemeen een 
ondertoezichtstelling niet is bedoeld om 
de totstandbrenging van een 
omgangsregeling af te dwingen, is niet 
uitgesloten dat het opleggen ervan 
gerechtvaardigd kan zijn wanneer het 
ontbreken van een omgangsregeling of 
de problemen bij de totstandkoming 
daarvan zodanige belastende conflicten 
of problemen opleveren voor het kind dat 
deze, op zichzelf of in combinatie met 
andere omstandigheden, een ernstige 
bedreiging opleveren voor zijn zedelijke of 
geestelijke belangen en andere middelen 
ter afwending van deze bedreiging 
hebben gefaald of, naar te voorzien is, 
zullen falen.  

 
 
Sector Civielrecht  
 
beschikking kinderrechter d.d. 4 november 2008  
 
inzake  
 
*  [minderjarige 1], geboren in de gemeente [***]  
  [in 1996],  
 
*  [minderjarige 2], geboren in de gemeente [***] op [in 1998],  
 
*  [minderjarige 3], geboren in de gemeente [***] op [in 1998],  
 
kinderen van:  
 
[de vader],                                                de moeder],  
wonende te [adres],             en            wonende te [adres].  
 
De ouders zijn belast met het gezag over voornoemde 
minderjarigen. 
 
PROCESGANG  
 
Op 30 september 2008 heeft mr. C. Heijs namens vader een 
verzoekschrift met bijlagen ingediend, gedateerd 29 september 
2008, daartoe strekkende dat de ondertoezichtstelling van 
voornoemde minderjarigen wordt uitgesproken, voor de duur 
van 1 jaar.  
 
Op 21 oktober 2008 is ter griffie een faxbericht met bijlage van 
mr. J.M. van Duursen, namens moeder, ontvangen.  
 

Op 22 oktober 2008 heeft de kinderrechter de zaak ter 
terechtzitting met gesloten deuren behandeld.  
Gehoord zijn daarbij: vader, bijgestaan door mr. C. Heijs, 
moeder, bijgestaan door  
mr. J.M. van Duursen, de heer R.C.M. Wouters namens de 
Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en mevrouw B.S. 
Mulder, namens het bureau jeugdzorg (bjz).  
 
[minderjarige 1] is apart door de kinderrechter gehoord.  
 
STANDPUNT PARTIJEN  
 
Vader  
 
Vader stelt dat, nu moeder in weerwil van verschillende 
rechterlijke uitspraken niet bereid is mee te werken aan een 
omgangsregeling, de kinderen zodanig in hun ontwikkeling 
worden bedreigd dat aan de gronden voor een 
ondertoezichtstelling is voldaan. Ter toelichting heeft vader in 
zijn verzoekschrift een beeld geschetst van de achtergrond en 
de problemen van de kinderen, die samengevat en in 
samenhang met de overgelegde producties op het volgende 
neerkomen:  
"De kinderen wordt stelselmatig en inmiddels langdurig het 
contact met vader onthouden. Als er omgang was dan vond 
deze plaats in aanwezigheid van moeder. Dit brengt met zich 
mee dat de kinderen niet zelfstandig een beeld van vader 
kunnen vormen en een band met hem kunnen opbouwen. Dit 
klemt te meer nu de informatievoorziening van moeder over 
vader naar de kinderen toe negatief is en niet op waarheid 
berust. Hierdoor ontwikkelen de kinderen een verkeerd beeld 
van vader. Het wantrouwen van moeder ten opzichte van 
vader en haar afkeer jegens hem, ontneemt de kinderen de 
ruimte en de vrijheid om positief over vader te kunnen denken. 
Tevens worden zij met niet leeftijdsgerelateerde informatie 
belast en wordt de keuze om wel of geen omgang met vader te 
hebben bij hen gelegd.  
Door de omgangsperikelen worden de kinderen psychisch 
ernstig beschadigd en bestaat er het reële risico op 
scheefgroei in hun identiteitsontwikkeling. Zo vertonen zij 
onder meer concentratieproblemen op school, zijn zij angstig 
en hebben zij problemen met slapen.  
Daarnaast heeft vader aangegeven, dat er geen contra-
indicaties voor omgang zijn. Vader beroept zich hierbij op het 
rapport van de Raad d.d. 2 november 2007 waarin dit is 
geconstateerd en is aangegeven, dat de kinderen recht 
hebben op omgang met vader, zonder dat moeder hierbij 
aanwezig is. De door moeder aangegeven redenen om enkel 
in haar huis en in haar aanwezigheid omgang plaats te laten 
vinden worden door de Raad en ook nadien in de beschikking 
van de rechtbank niet gegrond bevonden.  
Er is reeds geprobeerd het een en ander in het vrijwillige kader 
te organiseren; zo zijn er voorstellen gedaan om door middel 
van mediation aan de problemen te werken en om een 
begeleide omgangsregeling te starten in een omgangshuis van 
Humanitas. Echter, hulpverlening binnen het vrijwillig kader 
komt niet van de grond, omdat moeder alle medewerking 
weigert."  
 
Moeder  
 
Moeder betwist de stellingen van vader en is van mening dat er 
niet wordt voldaan aan de gronden voor een 
ondertoezichtstelling, zodat het verzoek van vader dient te 
worden afgewezen. Ter toelichting zijn pleitnotities overgelegd 
die -kort en zakelijk weergegeven- op het volgende 
neerkomen:  
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"De kinderen worden niet bedreigd in hun ontwikkeling; het 
gaat juist goed met hen. Zij hebben geen spanningen meer, 
hun schoolprestaties zijn beter en zij plassen niet meer in bed. 
Ter onderbouwing hiervan heeft moeder een verklaring van het 
hoofd van de school overgelegd, waaruit blijkt dat er geen 
enkele zorg is ten aanzien van de ontwikkeling van de 
kinderen.  
Moeder heeft voorts betwist, dat zij geen uitvoering geeft aan 
de bij rechterlijke uitspraak vastgestelde omgangsregeling. 
Haar is na verschillende pogingen gebleken dat de kinderen 
niet naar vader willen, waardoor er sprake is van onmacht bij, 
dan wel een onmogelijkheid voor moeder om uitvoering te 
geven aan de omgangsregeling. Moeder heeft hoger beroep 
ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank van 19 
februari 2008 waarin de omgangsregeling is vastgesteld. De 
mondelinge behandeling is bepaald op 4 december 2008.  
Daarnaast heeft zij betwist, dat zij zich negatief uitlaat over 
vader. Het is juist vader die zich hier schuldig aan maakt.  
Het door vader aangehaalde rapport van de Raad d.d. 2 
november 2007 berust volgens moeder niet op gedegen 
onderzoek, omdat er slechts één gesprek met moeder, vader 
en de kinderen, afzonderlijk van elkaar, heeft plaatsgevonden.  
De kinderen willen thans niet naar vader, vanwege 
gebeurtenissen, waaronder mishandeling van moeder door 
vader, in het verleden waarvan de kinderen gedeeltelijk op de 
hoogte en getuige zijn geweest. Hierdoor is het vertrouwen bij 
zowel moeder als de kinderen beschadigd. Vader dient het 
vertrouwen terug te winnen, maar moet zich realiseren dat dit 
tijd kost en dat het vertrouwen niet kan worden hersteld door 
het opleggen van dwangmiddelen.  
Moeder is bereid aan een omgangsregeling mee te werken bij 
haar thuis, waarbij zij zich steeds meer terug zal trekken, zoals 
zij reeds deed toen vader de kinderen nog wel bij haar thuis 
bezocht."  
 
 
 
 
[minderjarige 1]  
 
[minderjarige 1] heeft aangegeven dat zij wil dat haar vader bij 
haar moeder thuis komt om haar en haar zusjes te ontmoeten. 
Ze wil niet naar het huis van vader omdat daar iets is gebeurd 
wat niet leuk is, de scheiding van haar ouders. De scheiding 
van haar ouders was een verrassing voor haar. De scheiding 
vindt zij moeilijk; zij moet ergens anders wonen en ziet haar 
ouders niet meer samen. Thuis voelt het veiliger. Ze voelt zich 
eigenlijk niet veilig. Thuis is haar moeder erbij. Moeder wil wel 
dat zij zelf kiezen, maar ze wil haar en haar zusjes 
beschermen omdat ze niet wil dat hen iets overkomt. Vader 
heeft moeder geknepen.  
[minderjarige 1] heeft voorts aangegeven, dat zij weer een fijn 
contact met vader zou willen hebben. Het was gezellig als hij 
er was.  
Tenslotte geeft ze aan dat vader wel weet dat zij niet naar hem 
willen en hij nu moeder beschuldigt van dingen die zij niet heeft 
gedaan.  
 
De Raad  
De Raad heeft ter zitting aangegeven het verzoek van vader te 
steunen. Ter toelichting heeft de Raad -kort en zakelijk 
weergegeven- het volgende naar voren gebracht:  
"In het algemeen kan gesteld worden, dat kinderen last 
ondervinden van een echtscheiding als ouders voortdurend 
met elkaar in conflict zijn. Uit onderzoek is gebleken, dat 
kinderen die geconfronteerd zijn met problematiek als de 
onderhavige hier op latere leeftijd nog onder kunnen lijden.  

In casu zijn de kinderen zeer loyaal naar moeder toe. Zij zijn 
bang en overstuur op het moment dat zij naar vader moeten. 
Er bestaat een ongewone grote disloyaliteit naar vader toe. 
Gerechtelijke procedures hebben thans nog geen oplossing 
gebracht. Er is evenmin een beroep gedaan op de vrijwillige 
hulpverlening. De Raad acht het niet waarschijnlijk dat dit nog 
zal gebeuren, nu moeder zich afwijzend heeft opgesteld ten 
opzichte van mediation en een begeleide omgangsregeling in 
een omgangshuis van Humanitas. De Raad is van mening dat 
de kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd. De Raad ziet 
binnen het kader van een ondertoezichtstelling de volgende 
doelen waaraan gewerkt zou moeten worden:  
- ouders helpen leren de echtscheiding te accepteren;  
- ouders helpen leren elkaar als ouders aan te spreken en niet 
als ex-partners;  
- gespecialiseerde hulpverlening organiseren, opdat de 
kinderen vader als vader leren accepteren;  
- zorgen voor een onbelast contact tussen kinderen en vader 
door gefaseerd de contacten op te bouwen;  
- zorgen dat de kinderen niet met de persoonlijke problematiek 
van ouders worden belast;  
- zorgen dat de kinderen, emotioneel gezien, toestemming 
hebben om contact met vader te onderhouden.  
 
Bureau jeugdzorg  
Bjz sluit zich aan bij het standpunt en het advies van de Raad. 
De kinderen moeten vertrouwen hebben in beide ouders en 
moeten met een gevoel van veiligheid met beide ouders 
onbelast contact kunnen hebben. Bjz heeft de indruk dat de 
problemen met name veroorzaakt worden door bij moeder nog 
aanwezige onverwerkte echtscheidingsproblematiek.  
 
 
BEOORDELING  
 
Hoewel in het algemeen een ondertoezichtstelling niet is 
bedoeld om de totstandbrenging van een omgangsregeling af 
te dwingen, is niet uitgesloten dat het opleggen ervan 
gerechtvaardigd kan zijn wanneer het ontbreken van een 
omgangsregeling of de problemen bij de totstandkoming 
daarvan zodanige belastende conflicten of problemen 
opleveren voor het kind dat deze, op zichzelf of in combinatie 
met andere omstandigheden, een ernstige bedreiging 
opleveren voor zijn zedelijke of geestelijke belangen en andere 
middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald 
of, naar te voorzien is, zullen falen (zie ook de uitspraak van 
het gerechtshof Arnhem van 9 november 2004 en de uitspraak 
van de Hoge Raad van 13 april 2001, gepubliceerd op 
www.rechtspraak.nl, onder respectievelijk de nummers LJN: 
AR8756 en LJN: AB1009).  
 
Uit de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is 
naar het oordeel van de kinderrechter gebleken, dat hiervan 
sprake is, zodat een ondertoezichtstelling gerechtvaardigd 
wordt geacht.  
 
De rechtbank heeft in zijn beschikking van 19 februari 2008, in 
lijn met het rapport van de Raad van 2 november 2007, 
vastgesteld dat er geen bezwaren bestaan tegen een 
omgangsregeling tussen vader en de kinderen. De door 
moeder aangegeven redenen om enkel in haar huis en in haar 
aanwezigheid omgang plaats te laten vinden worden door de 
rechtbank, eveneens in lijn met de Raad, niet gegrond 
bevonden. Ter zitting heeft de Raad herhaald dat er geen 
contra-indicaties bestaan voor omgang tussen vader en de 
kinderen. 
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Ondanks verschillende rechterlijke uitspraken waarin een 
omgangsregeling tussen vader en de kinderen is vastgesteld, 
weigert moeder bij herhaling mee te werken aan de 
totstandkoming daarvan. Zij heeft te kennen gegeven slechts 
onder haar condities, inhoudende dat vader de kinderen bij 
haar thuis en in haar bijzijn bezoekt, omgang tussen vader en 
de kinderen toe te staan.  
De Raad en bjz hebben ter zitting aangegeven, dat niet te 
verwachten valt dat moeder, gelet op haar afwerende en 
afwijzende houding ten opzichte van hulpverlening in het 
verleden, in de toekomst bereid zal zijn om door middel van 
bijvoorbeeld mediation mee te werken aan het tot stand 
brengen van een omgangsregeling tussen vader en de 
kinderen.  
De Raad en bjz vermoeden dat de omgangsproblematiek 
voornamelijk wordt veroorzaakt door onverwerkte 
echtscheidingsproblematiek bij moeder die zich thans, hetgeen 
tevens ter zitting is gebleken, nog zichtbaar uit in een diep 
gekwetst zijn. De gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan 
ten tijde van het uiteengaan van partijen, waaronder een door 
moeder gestelde, maar door vader betwiste mishandeling van 
haar door vader, lijken een diepe impact op moeder gehad te 
hebben en lijken thans nog van grote invloed te zijn op het 
onderlinge contact dat partijen, als ouders, ten aanzien van de 
kinderen moeten onderhouden.  
Moeder lijkt de kinderen niet de ruimte te geven om hen 
onbezwaard en met haar volledige instemming naar vader te 
laten gaan. Het is gebleken, dat de kinderen inmiddels 
maandenlang niet bij vader zijn geweest. Voorts is gebleken, 
dat moeder ook de omgang onder begeleiding van Humanitas 
van de hand heeft gewezen. Dit is opmerkelijk, omdat het 
daarbij gaat om een 'veilige' omgang. Door deze houding van 
moeder wordt de kinderen vader onthouden en wordt vader 
door moeder als een bedreiging voor hen geschetst.  
 
Los van de vraag of de beschuldiging van moeder en de 
informatie die zij de kinderen over vader verstrekt op waarheid 
berusten, kan vastgesteld worden dat door deze informatie met 
de kinderen te delen, de kinderen met zaken worden belast 
waarmee zij niet belast zouden moeten worden. Voor de 
kinderrechter was tijdens het verhoor van [minderjarige 1] 
pijnlijk voelbaar dat zij hierdoor in de machtstrijd van ouders 
worden getrokken met als gevolg dat zij knel (dreigen te) zitten 
en/of verloren raken tussen ouders. Het is evident dat zij onder 
deze omstandigheden niet stressvrij, onbelast en onbezorgd 
omgang met beide ouders kunnen hebben. Dit maakt dat de 
kinderen ernstig in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden 
bedreigd.  
Indien de beschuldiging en de informatie die moeder de 
kinderen over vader verstrekt niet op waarheid berusten, heeft 
dat tot gevolg dat moeder de kinderen een onjuist beeld van 
vader schetst, hetgeen evenzeer een ernstige bedreiging 
oplevert voor de zedelijke of geestelijke belangen van de 
kinderen die ten koste gaat van de ontwikkeling van de 
kinderen.  
De door moeder overgelegde verklaring van het hoofd van de 
school waarin staat dat er geen enkele zorg is ten aanzien van 
de ontwikkeling van de kinderen leidt niet tot een ander 
oordeel.  
 
Het is de kinderrechter gebleken, dat maatregelen om een 
omgangsregeling tot stand te brengen vooralsnog hebben 
gefaald. Het is, gelet op hetgeen de Raad hierover naar voren 
heeft gebracht, niet realistisch te verwachten dat de vrijwillige 
hulpverlening erin slaagt om hierin verandering te brengen.  
 
Het advies van de Raad, bjz maar met name ook het verhoor 

van [minderjarige 1] in aanmerking nemend, in samenhang met 
de overgelegde bescheiden en de verklaringen van de overig 
gehoorde personen ter zitting, is de kinderrechter van oordeel 
dat de voorwaarde,  
in artikel 254, lid 1, Boek 1, Burgerlijk Wetboek, voor 
ondertoezichtstelling gesteld, is vervuld. Vast is komen te 
staan dat andere middelen in vrijwillig kader hebben gefaald 
om te voorkomen dat de minderjarigen ernstig in hun 
geestelijke belangen worden bedreigd.  
 
De kinderrechter neemt het advies van de Raad over en acht 
het van belang, dat binnen het kader van de 
ondertoezichtstelling aandacht wordt besteed aan de 
hierboven door de Raad geformuleerde doelen, opdat tussen 
vader en de kinderen in de toekomst een vrij en onbelast 
contact kan ontstaan en de kinderen niet langer met de 
persoonlijke problematiek van de ouders worden belast.  
 
BESLISSING  
 
stelt de minderjarigen [minderjarige 1], [minderjarige 2] en  
[minderjarige 3] met ingang van heden onder toezicht en 
draagt de ondertoezichtstelling op aan het bureau jeugdzorg 
Groningen (bjz) te Groningen,  
p/a Postbus 1203 voor een termijn van 1 jaar;  
 
verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.  
 
Deze beslissing is gegeven te Groningen door mr. M.P. den 
Hollander, kinderrechter, in tegenwoordigheid van de griffier en 
uitgesproken ter openbare terechtzitting van  
4 november 2008.  
 
Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld 
binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak door 
indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof 
te Leeuwarden.  
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Doelstelling 
 
OMGANGS(ON)RECHT  
 
Wanneer ouders uit elkaar gaan door 
(echt)scheiding, worden kinderen in een situatie 
geplaatst waar ze niet voor hebben gekozen.  
Als niet verzorgende ouder ga je ervan uit dat je, ook 
na de scheiding, omgang met je kinderen blijft 
hebben.  
 
Het omgangsrecht is vastgelegd in artikel 377 Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit artikel valt onder het zogenaamde Civiele Recht, 
waarbij men meestal uitgaat van de redelijkheid en 
billijkheid. 
 
Te vaak komt het echter voor dat één van de ouders 
geen contact meer kan hebben met zijn of haar 
kinderen, omdat, als er een omgangsregeling 
vastgesteld moet worden, er op allerlei manieren 
tegenwerking wordt ondervonden. 
Dit kan zijn door de verzorgende ouder maar ook door 
advocaten, raden voor de Kinderbescherming, 
gezinsvoogdij-instellingen en andere organisaties. 
 
Het gevolg van het niet vaststellen of nakomen van een 
omgangsregeling is, dat de niet verzorgende ouder de 
kinderen zeer lange tijd, zoniet voorgoed, kwijt kan 
raken. 
De daarbij optredende psychische gevolgen voor het 
kind zijn dan niet te overzien. 
 
Ieder kind heeft recht op omgang, bescherming en 
verzorging van beide ouders. 
Dat is het natuurrecht van kind en ouder. 
Tussen kind en ouder bestaat een onvervangbare band 
die niet verandert na een (echt)scheiding. 
 

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

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

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

telefonisch bereikbaar om uw vragen te 
beantwoorden. 

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

- Het organiseren van avondspreekuren voor 
donateurs bij advocaten. 

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

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

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

- Helpen bij het schrijven van klachtenbrieven tegen 
instanties. 

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

alleen in deze omstandigheden. 
 

Informatie over de Stichting Dwaze Vaders kunt u 
aanvragen bij: 

 
Stichting "Dwaze Vaders"  

Postbus 1086  
2410 CB Bodegraven 

  
Algemeen informatienummer: 0172 - 611384 

E-mail:  mail@dwazevaders.nl 
                      Internet:    www.dwazevaders.nl 



Stichting Dwaze VadersStichting Dwaze VadersStichting Dwaze VadersStichting Dwaze Vaders    
    
    

Ruim
op he
 
-  omg
-  oud
-  ond
-  rech
-  uith
-  voo
-  ech
-  kind
-  part
-  boe

B

 

 
ADVOCATENKANTOOR 
Specialist in personen- en familierecht  

 
e ervaring en kennis       
t gebied van:    

angsrecht       Adresgegevens: 
erlijk gezag        
ertoezichtstellingen      Lasondersingel 96  
t op informatie      7514 BV  Enschede 
uisplaatsingen      Telefoon: 053 - 4847410 
gdij       Fax: 074 – 2555662    
tscheidingen      E-mail: 
eralimentatie   info@kaya-advocatenkantoor.nl
neralimentatie      
delverdelingen       

 
elt u gerust voor een afspraak, informatie of  

een second opinion. 
19  



 

 

 


	Stichting
	Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
	Jaargang 20, nummer
	
	maart 2010



	nb68 p02 Colofon.pdf
	Colofon
	
	
	
	
	
	Contact:






	Telefoondiensten:

	nb68 p10 Recht toe Recht 2.pdf
	Ouderschapsplan bij echtscheiding


