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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:  
2000 – 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. 70:  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 - 21.00  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 
 
Bij  het overlijden van een van de ouders zijn er momenten dat  
er wel eens teruggedacht wordt aan de tijd dat je zelf nog kind 
was. Hoeveel leuke momenten heb je met je vader of moeder 
wel niet gehad in de loop der jaren, hoe loste zij dingen op als 
je vragen had en wat leerde je daarvan en wat keek je wel niet 
tegen je eigen vader of moeder op toen je nog klein was. Ik 
denk dat de meesten van u hierover wel uren kunnen praten. 
Het vormt uiteindelijk een deel van je persoonlijkheid in het 
latere leven.  
En als we ouder worden hopen we misschien wel dat onze 
eigen kinderen dezelfde vragen gaan stellen om vervolgens 
urenlang mooie antwoorden  te geven. 
 
In dit mooie plaatje horen natuurlijk geen vragen als:                
hoe gaat het nu eigenlijk met mijn kinderen;  wanneer zie ik ze 
weer; welke herinneringen zullen mijn kinderen aan mij hebben 
als zij volwassen zijn; welke eigenschappen zouden ze 
overgenomen hebben en staan ze nu anders in het leven dan 
als ze ook door mij waren opgevoed. Dit zijn gewone vragen 
voor een dwaze vader, ooit ontstaan omdat het contact 
gefrustreerd wordt door de andere ouder. Het is bijna niet voor 
te stellen wat dit allemaal voor schade kan aanrichten bij ouder 
en kind. De gevolgen voor een kind bij echtscheiding kan bij 
een goed overleg scheiding al problematisch zijn. Zie ook 
verder in de Nieuwsbrief.  
 
Een eerste stap naar verbetering is de bewustwording van het 
probleem ofwel “is er überhaupt een probleem?” 
Eind April van dit jaar lanceerde SIRE een spotje dat ouders 
zich bewust moeten zijn met wat ze zeggen bij echtscheiding 
daar het kinderen kan tekenen voor de rest van hun leven. Een 
heel goed initiatief natuurlijk en het is tevens een erkenning dat 
er daadwerkelijk een probleem is. En net zo belangrijk, er 
wordt aangegeven dat ook moeders zich kunnen misdragen. 
Dit klinkt misschien vreemd maar het gebeurt nog maar al te 
vaak dat in de pers, hulpverlening en justitie een moeder wordt 
neergezet als slachtoffer. 
 
Een tweede stap naar verbetering is aan te geven hoe vaak 
het probleem zich voortdoet, onderzoek dus. De stichting is 
dan ook druk in overleg met de politiek om de evaluatie van het 
ouderschapsplan te laten plaatsvinden. Deze wetgeving 
bestaat inmiddels 2,5 jaar en de overheid zou deze wet in een 
eerder stadia evalueren. De stichting blijft namelijk moeite 
houden met het ouderschapsplan en gebruik van mediators 
zoals dit nu gebeurt. Als een van de 2 partners namelijk niet wil 
meedoen vanaf het begin of er mee stopt nadat er afspraken 
zijn gemaakt, kan je gewoon weer overnieuw beginnen via de 
rechtbank en eigen advocaat. Dit gebeurt helaas nog veel te 
veel.  
 
De volgende stappen naar verbeteringen zijn de inhoud, 
uitvoering en handhaving van wetten. Hiermee is de stichting 
continue bezig. Een voorbeeld  hiervan is het nieuw ontwikkeld 
wetsvoorstel door VVD/PvdA om de kinderalimentatie 
berekening om te vormen. Dat wil zeggen eenvoudiger te 
maken voor ons allen om oeverloze discussie bij een rechter te 
vermijden. In de praktijk is nu het voorstel dat ook LBIO 
mensen betrokken voor de kinderalimentatie berekening 
alvorens naar de rechter te gaan. U kunt zich vast wel 
voorstellen dat we hierover niet echt enthousiast zullen zijn. 
 
Het bestuur   

Recht toe Recht aan 
 
 
Het werk niet ! 
 
Op dit moment toert het toneelgezelschap NUHR (met Viggo 
Waas, Peter Heerschop en Joep van Deudekom) met de 
vermakelijke voorstelling ‘Het werkt wel’. Zo succesvol als die 
voorstelling is, zo weinig verheffend verlopen de procedures in 
het familierecht. ‘Het werkt niet’ zou daarop een toepasselijke 
titel zijn. 
 
Met de wetswijziging ‘Voortzetting gelijkwaardig ouderschap’ 
van maart 2009 is er een duidelijk signaal afgegeven aan het 
adres van de rechterlijke macht, en eigenlijk ook aan de 
advocatuur. Een signaal dat aangeeft dat de niet verzorgende 
ouder een sterkere positie krijgt in het leven van het kind, en 
dat het kind meer waarborgen krijgt om het contact met beide 
ouders te behouden.  
 
Concreet zijn hierin drie artikelen van belang: 
 

- Het ouderlijk gezag omvat mede de plicht van de 
ouder om de ontwikkeling van de band van het kind 
met de andere ouder te bevorderen (artikel 1:247, lid 
3 BW); 

- Een kind over wie de ouders het gezag uitoefenen, 
behoudt (na het uiteengaan van de ouders) recht op 
een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door 
beide ouders (artikel 1:247 lid 4 BW); 

- Een verzoek om beide ouders met het gezag te 
belasten wordt slechts afgewezen indien er sprake is 
van het klemcriterium, of afwijzing anderszins in het 
belang van het kind noodzakelijk is (artikel 1:253 c, lid 
2 BW). 

 
Met andere woorden, de verzorgende ouder moet er voor 
zorgen dat het kind een goede band krijgt en houdt met de 
andere ouder (en dus ook een goede omgangsregeling heeft), 
het kind heeft ook recht om door twee ouders te worden 
opgevoed, en de niet verzorgende ouder moet in beginsel 
mede het gezag krijgen.  
 
Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder, en zijn twee vragen 
interessant: 
 

- is er wat veranderd in de houding van de rechters (en 
de advocaten)? 

- worden er gevolgen verbonden aan het niet 
meewerken? 

 
Wat betreft de eerste vraag, de ervaring bij mij en mijn 
kantoorgenoten is dat er nauwelijks iets is veranderd. Ik heb in 
mijn praktijk enkele zaken lopen waarbij vaders (zelfs in een 
echtscheidingsprocedure) geen enkel contact met hun 
kind/kinderen hebben, en vele zaken waarin er maar een 
beperkt contact is. Je zou zeggen dat dergelijke situaties met 
de nieuwe wetgeving tot het verleden behoren. Helaas, niets is 
minder waar. 
 
Het begint er mee dat advocaten kennelijk alleen het belang 
van hun cliënt(e) voor ogen hebben, en het belang van het kind 
ondergeschikt vinden of überhaupt uit het oog verliezen. Het 
kost weinig moeite processtukken vol verwijten, diskwalificaties  
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WIGMAN SARDJOE & 

VAN WEEGBERG 
advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

        Ruime ervaring en kennis op het gebied van: 
 
    -  echtscheidingen         -  omgangsrecht 
 
    -  recht op informatie      - ouderlijk gezag 
                                    
    -  kinderalimentatie         -  partneralimentatie 

 
    -  boedelverdelingen   
 
     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. 

 
Adres:  Adelheidstraat 74,   2595 EE Den Haag 
            Tel: 070 – 3818915  Fax: 070 – 3855451 
                        www.wswadvocaten.nl 
                        info@wswadvocaten.nl 
 

                                      
E-mail Mr. Wigman:    wigman@wswadvocaten.nl 
 
E-mail Mr. Sardjoe:      sardjoe@wswadvocaten.nl 
 
E-mail Mr. van Weegberg: 
                                 vanweegberg@wswadvocaten.nl 

en ongefundeerde beschuldigingen en insinuaties op te stellen 
en in te dienen. Daar waar er in het familierecht een taak ligt 
voor de advocatuur om de zaak niet te laten escaleren, zorgt 
deze handelswijze er voor dat de partijen juist verder van 
elkaar komen te staan, en de strijd alleen maar heviger wordt. 
Zoals dat zo mooi heet: het werkt polariserend. 
 
De Orde van Advocaten zou een beroep moeten doen op de 
beroepsgroep om in de familiezaken terughoudendheid te 
betrachten. Dat zal in de praktijk helaas niet gebeuren, de 
advocaat heeft immers een vrij beroep.  
 
Als de Orde het niet doet, dan zou de rechter dat moeten doen. 
Ik zou graag zien dat de rechters zich veel kritischer opstellen 
jegens de advocaten. Spreek advocaten maar eens 
rechtstreeks aan op hun wijze van procederen. 
 
Daarnaast zou ik graag zien dat rechters ‘niet meer zo moeilijk 
doen’. Waarschijnlijk door beroepsdeformatie, toch gevoelig 
voor krokodillentranen, traditionele denkbeelden, de ‘waar rook 
is, is vuur’ gedachte, en uiteraard de adviezen van de 
kinderbescherming, ontstaat er een terughoudendheid 
waarmee zaken vast komen te zitten. Gevolg: geen of beperkte 
(begeleide) omgang.  
 
Ik vraag mij regelmatig af: waar hebben we het eigenlijk over? 
De strijd die ik moet leveren om een paar uur omgang te 
krijgen, of een paar extra dagen in de vakantie, staat niet in 
verhouding tot waar het eigenlijk om gaat: contacten voor een 
kind met beide ouders. Het uitgangspunt is toch dat er omgang 
en een gelijkwaardig ouderschap zou moeten zijn, tenzij er van 
alles aan de hand is? Handel daar dan ook naar! Zolang dat 
niet gebeurt, is er maar één conclusie: het werkt niet. 
 
Het wettelijk systeem en de gang van zaken in procedures laat 
nog steeds te veel ruimte voor tegenwerking en vertraging. Met 
name de doorlooptijden (voordat een zaak op zitting komt), de 
tijd die rechters soms nemen om een beschikking te geven 
(zelfs tot 8 weken), de ruimte die ter zitting wordt geboden om 
met modder te gooien en vuil te spuien, het maakt het systeem 
eigenlijk al bij voorbaat gedoemd te mislukken in zaken waarin 
een ouder de zaak wil frustreren. Echt daadkrachtig optreden 
van een rechter, indachtig de nieuwe wetgeving, zou al een 
hoop kunnen schelen. 
 
Dat brengt mij bij de tweede vraag. Hoe gaat een rechter om 
met een ouder die de zaak frustreert?  
 
De praktijk wijst uit dat de rechter weinig tot geen gevolgen 
verbindt aan het handelen van de weigerachtige ouder. 
Feitelijk laat de rechter zich vangen in een vicieuze cirkel.  
 
Stel dat een ouder niet meewerkt aan een bepaald onderzoek, 
waardoor er geen advies kan worden gegeven. De rechter zal 
dan aangeven dat er zonder gedegen advies geen omgang 
kan worden opgelegd.  
 
Of stel dat een ouder niet meewerkt aan een begeleide 
omgangsregeling, dan zal de rechter aangeven dat een 
onbegeleide omgang een stap te ver is, of te veel risico’s met 
zich meebrengt. 
 
Of, als laatste praktijkvoorbeeld, stel dat een ouder aangeeft 
dat het kind absoluut niet naar de andere ouder wil. Ondanks 
het feit dat zoiets moeilijk op waarde is in te schatten (wat is 
bijvoorbeeld de negatieve invloed van de verzorgende ouder?), 
en ondanks het feit dat die ouder er kennelijk niet in is  

geslaagd de band met de andere ouder bevorderd te krijgen 
(artikel 247, lid 3), is de kans groot dat een rechter besluit dat 
er dan voorlopig maar geen omgang moet komen. Of de 
rechter besluit tot een raadsonderzoek, met alle gevolgen 
(vertraging) van dien. 
 
Zolang de rechters kiezen voor de ‘softe en terughoudende’ 
benadering, kan er maar één conclusie zijn: het werkt niet!   
 
De rechter kan deze vicieuze cirkel alleen maar doorbreken 
door het niet meewerken te sanctioneren met het opleggen van 
een (ruime) omgangsregeling, zodat de nieuwe wetgeving (het 
recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door 
beide ouders) ook in praktijk wordt gebracht. Alleen als de 
rechters zo willen handelen, ben ik bereid de heren van NUHR 
te citeren: het werkt wel! 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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Nieuwe regels bij 
scheiding  
AMSTERDAM - Iedereen die op of na 1 januari 2012 een 
verzoek tot echtscheiding indient, valt onder nieuwe 
wetgeving. De wijzigingen zijn minder groot dan verwacht, 
maar je kunt er maar beter wel bij stilstaan, stelt Marjet van 
Yperen-Groenleer, echtscheidingsadvocaat bij GMW 
Advocaten in Den Haag. „Dit kan grote gevolgen hebben 
voor hoe ex-echtgenoten hun gemeenschappelijke 
bezittingen moeten verdelen.”  

 
Oorspronkelijk had de wetsaanpassing tot doel dat echtparen 
niet langer automatisch – als ze geen huwelijkse voorwaarden 
opstellen – volledig in gemeenschap van goederen trouwen. 
Het vermogen van voor het huwelijk zou privébezit blijven, 
alsmede alle schenkingen en erfenissen. Die ingreep is 
geschrapt, wel zijn andere wijzigingen overeind gebleven.  
 
Vergoedingsrechten  
Zo wordt er straks anders gekeken naar een schenking of 
erfenis die als gevolg van een uitsluitingclausule alleen aan 
één partner toekomt. Stopt deze het ontvangen geld in de 
aanschaf van een gezamenlijke woning of belegging, dan krijgt 
deze partner bij scheiding niet alleen dat geld terug, zoals nu 
het geval is, maar ook nog eens de waardegroei, naar rato. 
Deze claims heten vergoedingsrechten.  
Van YperenGroenleer geeft het voorbeeld van een getrouwde 
vrouw die €100.000 onder uitsluitingclausule erft. Zij steekt het 
geld in de aankoop van het gezamenlijke huis (prijs € 400.000), 
de rest leent het stel. Bij scheiding wordt de woning verkocht 
voor €1.000.000. Man en vrouw moeten dan € 700.000 
overwaarde delen. Nú krijgt de vrouw haar € 100.000 terug 
plus de helft van de resterende overwaarde, dus in totaal € 
400.000. De man krijgt € 300.000. Na 1 januari 2012 krijgt de 
vrouw echter een kwart van het miljoen toegewezen – haar 
deel in de aankoopprijs – plus de rest van de overwaarde, 
samen € 475.000. De man krijgt € 225.000.  
„Dit rekenvoorbeeld is simpel, maar de praktijk is 
weerbarstiger. Geldstromen zijn niet altijd gemakkelijk te 
traceren en wat te doen bij een waardedaling?” Complexe 
materie waardoor partners tegen onaangename verrassingen 
kunnen aanlopen.  
Een tweede wijziging geldt de peildatum voor de waarde van 
de te verdelen bezittingen en schulden. Nu is dat de dag van 
de officiële scheiding. Van Yperen-Groenleer: „Tussen het 
moment dat je beslist te scheiden en het moment dat de 
rechter de scheiding uitspreekt, kan soms echter wel twee jaar 
liggen. Een partner kan in die tijd rekeningen plunderen, 
waardoor er niets meer te verdelen is.”  
Per 1 januari 2012 geldt als peildatum in eerste instantie de 
dag waarop het verzoek tot scheiding is ingediend bij de 
rechtbank. „Dat schept duidelijkheid en laat minder ruimte voor 
conflicten.”  

 
 
 

Wetsvoorstel afwikkeling 
echtscheidingen door 
notarissen aangenomen 
 
De Tweede Kamer heeft  ingestemd met een wetsvoorstel 
waardoor de notaris echtscheidingen bij de rechter kan 
afwikkelen. In veel gevallen hoeft er niet meer een advocaat te 
worden ingeschakeld. De notaris kan voortaan zelf het 
echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Ook kan de 
notaris dan namens de partners in de rechtszaal optreden. 
 
Netwerk Notarissen reageert positief op de stemmingsuitslag 
van de Tweede Kamer. Voorzitter Betto van der Deijl: Het is 
prettig dat de Tweede Kamer dit vertrouwen in de notaris stelt. 
Hiermee wordt de bestaande echtscheidingspraktijk die veel 
Netwerkkantoren voeren, positief bevestigd. 
 
De notaris heeft kennis van alle juridische en fiscale 
consequenties van een scheiding. Hij helpt niet alleen met het 
formele gedeelte van de echtscheiding, maar ook met de 
afwikkeling van pensioenen, (levens)verzekeringen en 
aanpassing van testamenten. Hij maakt het 
echtscheidingsconvenant maar voert het ook uit.  Zo blijft de 
hele afwikkeling van de echtscheiding in 驮 hand, aldus 
Netwerk Notarissen, een samenwerkingsverband waarbij 160 
kantoren zijn aangesloten. 
 
In het wetsvoorstel is opgenomen dat als er minderjarige 
kinderen zijn, het echtscheidingsverzoek bij de rechter via de 
advocaat moet lopen. In dat geval kunnen de ex-partners ook 
meteen naar de notaris komen die voor het 
echtscheidingsverzoek een advocaat inschakelt. 

 
Kinderombudsman 1 april 
van start gegaan 
 

Vanaf 1 april is de Kinderombudsman het adres in Nederland 
voor kinderrechten. Marc Dullaert is vandaag beëdigd door de 
Tweede Kamer als de Kinderombudsman. Zijn eerste pijlen 
richt hij op het opzetten van een onafhankelijke 
kinderrechtenmonitor om te zien hoe het in Nederland is 
gesteld met de kinderrechten. Daarnaast laat hij ook zijn 
agenda bepalen door kinderen en jongeren zelf. Hij gaat met 
hen in gesprek over wat zij vinden dat de Kinderombudsman 
moet oppakken.  
 
Met de Kinderombudsman is Nederland een onafhankelijke 
instantie rijker, die zich inzet voor de rechten van het kind. Die 
rechten zijn in 1989 vastgelegd door de Verenigde Naties. 
Ieder kind heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs en zo goed 
mogelijke gezondheidszorg. Nederland is het 34e Europese 
land met een Kinderombudsman. Vandaag is Marc Dullaert 
beëdigd door de voorzitter van de Tweede Kamer tot 
Kinderombudsman. Op 1 april treedt de Wet 
Kinderombudsman in werking en is de Nederlandse 
Kinderombudsman een feit. 
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Kinderrechtenmonitor 
Ook in Nederland worden kinderrechten geschonden. Startpunt 
voor het werk van de Kinderombudsman is een goed overzicht 
van de stand van zaken als het gaat om de kinderrechten. Op 
welke gebieden gaat het goed? En waar zitten juist de 
knelpunten? De kinderrechtenmonitor geeft Nederland inzicht 
in de manier waarop kinderrechten worden nageleefd. 
Daarnaast geeft het de Kinderombudsman informatie om 
scherp te bepalen waar zijn inzet nodig is. De komende tijd 
gaat de Kinderombudsman de mogelijkheden onderzoeken om 
een onafhankelijke kinderrechtenmonitor op te zetten. 

Participatie 
De Kinderombudsman doet zijn werk voor en met kinderen en 
jongeren. Waar zijn inzet nodig is, wil hij ook graag horen van 
kinderen en jongeren zelf. Hij gaat de komende tijd vooral 
actief luisteren naar wat z�belangrijk vinden. Bijvoorbeeld 
tijdens het Nationaal Jeugddebat en tijdens de vele 
kennismakingsgesprekken die hij de komende tijd heeft. 
 
Een ander speerpunt van de Kinderombudsman is dat hij het 
belangrijk vindt dat kinderen en jongeren zich bewust zijn van 
hun rechten. Pas dan zijn zij immers in staat om voor hun 
eigen rechten op te komen. Om kinderen en jongeren bewust 
te maken van hun rechten gaat de Kinderombudsman een 
campagne ontwikkelen. 

Website 
Op dekinderombudsman.nl kan iedereen lezen wat de 
Kinderrechten zijn, wie de Kinderombudsman is en wat hij 
precies kan en mag doen. 
 
 
 
 
 
 

Website voor 
echtscheidingsjongeren 
online  
 
  
Op donderdag 15 september is de website van Villa Pinedo 
online gegaan. VillaPinedo.nl is een online platform voor en 
door jongeren met gescheiden ouders, waar ze ervaringen 
kunnen uitwisselen over de scheiding van hun ouders.  
Ouders kunnen op de site informatie vinden over hoe ze beter 
kunnen inspelen op de behoeftes van hun kinderen.  
 
In 2009 vonden 30.800 echtscheidingen plaats. Daar waren 
toen bijna 30 duizend minderjarigen bij betrokken. In 2008 
maakten nog 33 duizend kinderen een scheiding mee. Na de 
scheiding gaat 62 procent van de kinderen bij hun moeder 
wonen en 5 procent bij hun vader, blijkt uit de Nationale 
Jeugdmonitor.  
 
De Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingmediators 
organiseert sinds 2010 op 15 september de Dag van de 
Scheiding om te wijzen op de noodzaak van deskundige 
begeleiding van scheidingen. De allereerste echtscheiding in 
Nederland is op 15 september 1796 uitgesproken.  
  

Mogelijke effecten van echtscheiding op het kind 
Op basis van onderzoeken in binnen en buitenland blijkt dat 
een scheiding effecten kan hebben op kinderen. Hier onder 

staat welke effecten het heeft voor kinderen van verschillende 
leeftijden (Van der Molen 2007): 

 
Kind 0-2 jaar 

 Kind voelt dat vaste ritmes veranderen;  
 Gemis van een tweede verzorgende ouder;  
 Kind vangt ook negatieve signalen van de ouder(s) op 

en associeert die op onbewust niveau met negatieve 
gevoelsbeleving over zichzelf en de ouder(s);  

 Kind krijgt niet de mogelijkheid om beide ouders in 
gelijke mate als ouder te beleven;  

 Ouder(s) zijn emotioneel minder beschikbaar, minder 
sensitief en minder responsief;  

 Hechtingsproces loopt risico.  

Peuter 2-4 jaar 

 Minder kans om zich te kunnen identificeren met 
beide ouders in hun ouderrol;  

 Risico dat kind de reden van echtscheiding aan 
zichzelf relateert;  

 Ouders kampen zelf met moeite (angsten) om greep 
te krijgen op hun eigen wereld die net is ingestort. 
Deze angst beïnvloedt mogelijke typische angsten 
van de peuter.  

 
 

Kleuter 4-6 jaar 

 Legt de schuld van de scheiding bij zichzelf;  
 Interpreteert het vertrek van ouder als persoonlijke 

afwijzing;  
 Boosheid wordt elders geuit;  
 Is bang om andere ouder ook te verliezen;  
 Vertoont regressieverschijnselen;  
 Valt vooral terug op fantasie en magisch denken;  
 Heeft veel vragen over de toekomst.  

Jong basisschoolkind 6-9 jaar 

 Kind maakt zich zorgen om ouder(s), gaat ouder 
tevreden stellen en zich aanpassen;  

 Prille identificatie met de ouder die het meest 
slachtoffer van de situatie is;  

 Risico op parentificatie (identificatie met de ouders);  
 Risico op slechte schoolprestaties als gevolg van een 

verstoring van het basale leerproces;  
 Eventueel schoolwisseling door 

echtscheiding/verhuizing midden in het basale 
leerproces;  

 Kind moet mogelijk stoppen met deelname aan clubs 
of hobby’s door financiële teruggang gezin.  
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              Oudere basisschool kind 9-12 jaar 

 Zoekt compensatie buiten het gezin;  
 Verdriet en onbegrip omdat het ziet dat andere 

gezinnen nog wel intact zijn;  
 Voelt zich in de steek gelaten door ouder(s);  
 Kan scheiding rationeel wel begrijpen, maar 

emotioneel nog niet verwerken;  
 Ontwikkelt coping mechanismen om emotioneel 

overeind te blijven;  
 Verliest in geval van verhuizing vaste vriendjes;  
 Verliest door financiële teruggang deelname aan 

clubs, en dergelijke.  

Jonge puber 12-14 jaar 

 Emotionele verwarring;  
 Wendt zich vervroegd af van het gezin;  
 Vertoont vooral problemen als ouder(s) nieuwe relatie 

aangaat;  
 Zoekt elders steun;  
 Zet zich heftig af zonder compensatie;  
 Sneller geneigd partij te kiezen, polarisatie;  
 Verandering in eigen ontluikende seksualiteit, of 

sneller of afhoudender;  
 Risico op horizontale relatievorming tussen ouder(s)-

kind;  
 Minder sociale controle op het kind;  
 Sneller kans op afglijden.  

 
 
 

Oudere puber 14-17 jaar 

 Schaamte;  
 Versterkte onzekerheid;  
 Boosheid;  
 Legt schuld bij de initiërende partij;  
 Versnelde losmaking van thuis;  
 Verlies van ontzag, respect voor ouders;  
 Aanpassingsproblemen;  
 Minder toezicht van ouders op de jongere;  
 Sneller afglijden.  

Adolescent 17-20 jaar 

 Regressie;  
 Reactieformatie (bijvoorbeeld angst wegbluffen);  
 Overmatige aanpassing;  
 Compensatie;  
 Rationalisatie;  
 Ontkenning/verdringing;  
 Polarisatie.  

 Bron: Molen, H. van der, S. Perreijn & M. van den Hout (2007), 'Klinische 
psychologie: theorieën psychopathologie'. Groningen: Wolters-Noordhoff.  

 

Vader grote invloed op 
diploma kind  
 
Heeft vader een universitair diploma gehaald, dan hebben zijn 
kinderen ook grotere kans van slagen op de universiteit.  
 
Grote kans dat kinderen met een universitair geschoolde vader 
zelf ook afstuderen. Ook hebben studenten meer kans op een 
goede baan als hun vader zijn studie naar behoren heeft 
afgerond. Zij zouden zelfs 200 euro per maand meer verdienen 
dan niet-afgestudeerden.  
 
30 procent van de mensen waarvan de vader geen universiteit 
onderwijs heeft gevolgd, heeft zelf wel een diploma. In 
vergelijking: 65 procent van de mensen met een afgestudeerde 
vader heeft zelf een bul op zak.  
 
Dit blijkt uit het rapport Unequal Opportunities: Life Chances for 
Children in the Lucky Country. Het leven en de geschiedenis 
van 13.000 afgestudeerden tussen de 35 en 40 jaar werd 
onder de loep genomen.  
 

 
 

 Groen Links wil vanaf 
2012 ruimer vaderverlof 
  
 
DEN HAAG - GroenLinks streeft ernaar per 1 januari 2012 het 
betaald vaderverlof na de geboorte van een kind uit te breiden 
van twee dagen naar een hele werkweek. Tweede Kamerlid 
Ineke van Gent van de oppositiepartij heeft deze week haar 
initiatiefwetsvoorstel hiertoe ingediend bij de Raad van State.  
  
Van Gent diende eerder in 2008 al haar initiatief in voor twee 
weken kraamverlof voor vaders. Dit heeft zij ingekort om 
breder steun te krijgen voor haar voorstel. Eind vorig jaar werd 
duidelijk dat zij de steun krijgt van in ieder geval PvdA, PVV, 
SP en D66. Dat is goed voor een Kamermeerderheid. Het 
Kamerlid wil nu snel verder met de behandeling van haar 
initiatiefwet. „Als het aan mij ligt, luiden we 2012 in met het 
vaderverlof”, stelde zij zaterdag.  
 
De naam 'vaderverlof' wil Van Gent overigens wijzigen in 
'babyverlof', omdat de regeling ook moet gelden voor lesbische 
vrouwen. Maar het Kamerlid hoopt dat uitbreiding van het recht 
op kraamverlof vooral bij vaders zal zorgen voor een 
cultuuromslag. „De overheid laat zo zien dat het een goede 
zaak is als vaders meer gaan zorgen voor hun kind.”  
 
Het recht op kraamverlof bedraagt in het voorstel van 
GroenLinks de duur van iemands werkweek. Een werknemer 
die voltijd werkt heeft dus recht op vijf dagen verlof en dit moet 
binnen vier weken na de bevalling opgenomen worden. Uiterlijk 
vier weken van tevoren dient het via de baas aangevraagd te 
worden bij uitkeringsinstituut UWV.  
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Van Gent hoopt aan deze kritiek tegemoet te komen door het 
vaderverlof op dezelfde manier te organiseren als het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof van moeders en het ten 
laste te laten komen van de werkloosheidsfondsen.  
 
„Zo worden de lasten eerlijk verdeeld over alle werkgevers. Dat 
betekent een lastenverlichting voor bazen met veel jonge 
ouders in dienst. Zij betalen de eerste dagen vaderverlof nu 
immers zelf”, aldus Van Gent. Maar er kan ook sprake zijn van 
een lastenverzwaring als de WW-premie omhoog moet, omdat 
het vermogen van het fonds te veel achteruitgaat.  
 
De uitbreiding van het kraamverlof van twee naar vijf 
werkdagen kost naar schatting 40 miljoen extra. Het totale 
beroep op de werkloosheidsfondsen neemt toe met 100 
miljoen euro. 

 

 
Veiligheid kind gaat voor 
beroepsgeheim  

 
 
Het wordt voor gezinsvoogden mogelijk om alle informatie te 
krijgen die nodig is om de veiligheid van een kind zeker te 
stellen. Dat staat in een voorstel van Kamerlid Nine Kooiman 
(SP) waarmee de Tweede Kamer op 15 maart heeft 
ingestemd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten of een 
ouder psychotisch is. Een psychiater kan niet meer weigeren 
de nodige informatie te verstrekken aan de gezinsvoogd. De 
veiligheid van een kind is belangrijker dan het beroepsgeheim 
van een arts.  
Het gaat om gevallen waarin de kinderrechter heeft vastgesteld 
dat een kind extra hulp nodig heeft. In sommige gevallen heeft 
de gezinsvoogd nu, vanwege privacy van de ouders, niet alle 
informatie die nodig is om het kind te helpen. 

 
Familie maakt bij OTS 
hulpverleningsplan  
 
 
Ouders, familie en vrienden kunnen in de toekomst bij een 
ondertoezichtstelling (ots) zelf een hulpverleningsplan 
opstellen en uitvoeren. Een voorstel tot wetswijziging van de 
ChristenUnie hiervoor is 15 maart door de Tweede Kamer 
aangenomen.  
Nu is het zo dat bureau jeugdzorg het hulpverleningsplan 
opstelt en uitvoert. Straks kunnen familieleden en hun netwerk 
een eigen plan maken en uitvoeren. Bureau jeugdzorg moet 
het plan wel goedkeuren en toezien op de uitvoering. Als er 
geen geschikt plan komt, zal bureau jeugdzorg dat alsnog zelf 
opstellen. Bij een verschil van mening kan de ouder met gezag 
of de minderjarige dit aan de kinderrechter voorleggen.  
Omdat het een ots betreft blijft de gezinsvoogd altijd toezicht 
houden.  
 

Rechter beslist voortaan 
over terugplaatsen 
pleegkind  

 
Een besluit over het beëindigen van een langdurige plaatsing 
in een pleeggezin moet voortaan altijd aan de kinderrechter 
worden voorgelegd. Dat staat in een voorstel van de SP 
waarmee de Tweede Kamer op 15 maart heeft ingestemd. Tot 
nu toe meldde bureau jeugdzorg de beëindiging bij de Raad 
voor de Kinderbescherming. Tweede Kamerlid Nine Kooiman 
(SP) vindt de beslissing om een kind na ruim een jaar uit een 
pleeggezin te halen zo ingrijpend dat toetsing door de rechter 
nodig is.  
 
Bron: ANP  
 

Kinderrechter kan lichte 
hulpmaatregel opleggen  

 
 
De kinderrechter krijgt de mogelijkheid om in civielrechtelijke 
zaken lichtere maatregelen op te leggen dan een 
ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om gedragstherapie of opvoedingsondersteuning. De 
Tweede Kamer stemde op 15 maart in met een voorstel van de 
PvdA en het CDA om dat mogelijk te maken. Bureau jeugdzorg 
moet toezien op de uitvoering van de maatregel. Het kabinet 
wilde kinderrechters de mogelijkheid geven al bij lichte 
problemen een ondertoezichtstelling op te leggen, maar dat 
gaat de Kamer te ver.  
 

Classificatiesysteem 
CAP-J gaat digitaal  
 
Het Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek 
van cliënten in de Jeugdzorg (CAP-J) is digitaal beschikbaar. 
Het is de online versie van een systeem dat het Nederlands 
Jeugdinstituut in opdracht van de ministeries van Justitie en 
VWS ontwikkelde. In het systeem zijn definities opgenomen 
van problemen waarmee cliënten zich bij de jeugdzorg 
aanmelden en waarvoor zij begeleiding en behandeling krijgen.  
Hulpverleners en onderzoekers kunnen de beschrijvingen 
gebruiken bij het verkennen en onderzoeken van de 
problematiek  in overleg met collega's, bij het indiceren van de 
behandeling en begeleiding, en in het afleggen van 
verantwoording over de besteding van gemeenschapsgelden 
en wetenschappelijk onderzoek.  
De website heeft een overzicht van scholing voor het gebruik 
van de classificatie en vermeldt praktijkvoorbeelden van 
projecten waarin met de CAP-J is gewerkt.  
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VN: Leer 
jeugdprofessionals de 
rechten van het kind  
 
Iedereen die met kinderen en jongeren gaat werken, moet 
tijdens de opleiding leren wat het Kinderrechtenverdrag is. Dat 
is een van de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité van 
de Verenigde Naties. Begin februari nam het comité 'General 
comment' nummer 13 aan. Daarin wordt artikel 19 van het 
Kinderrechtenverdrag over de bescherming tegen 
kindermishandeling uitgewerkt.  
De 'General comment' bevat een overzicht van alle 
maatregelen die landen moeten nemen om kinderen tegen 
kindermishandeling te beschermen. Het Kinderrechtencomité 
dringt onder meer aan op een goede samenwerking tussen 
ggz, verslavingszorg en kinderbescherming.  
 
 

Opvang mannen huiselijk 
geweld verlengd  
 
De vier grote steden verlengen een proef om mannelijke 
slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen met een jaar, tot 
eind 2011. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag 
hebben sinds 2008 elk tien opvangplaatsen waar mannen 
terechtkunnen. Dat heeft Amsterdam woensdag namens alle 
vier de gemeenten bekendgemaakt.  
 
In de eerste fase van de proef zijn onder meer de vormen van 
het geweld onderzocht. Er is gebleken dat mannen te maken 
hebben met eergerelateerd geweld, lichamelijke of geestelijke 
mishandeling, gedwongen prostitutie en mensenhandel. 
Volgens Barbara Schmeits, projectleider huiselijk geweld van 
de gemeente Amsterdam, rust er een taboe op mishandeling 
van mannen.  
In het eerste jaar van de testperiode werden negentig mannen 
opgevangen. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot ruim 160. De 
steden verlengen de proef zodat zij de effecten van de opvang 
op langere termijn kunnen bekijken.  
 
Wij willen weten wat de wensen van de mannen zijn omtrent 
begeleiding en opvang. Moeten wij hen bijvoorbeeld op 
dezelfde manier als vrouwen opvangen?, vraagt projectleider 
Schmeits zich af. Door onderzoek moet naar voren komen hoe 
groot de behoefte is aan mannenopvang, waar in de toekomst 
opvangplaatsen moeten komen en hoe deze gefinancierd 
moeten worden.  
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
neemt het financiële aspect van het onderzoek op zich. 
Gedurende de proef betalen het ministerie en de steden elk 
een deel van de kosten. Volgens Schmeits wordt uiterlijk in juni 
2011 bekend of de proef al dan niet wordt voortgezet.  
 

 

Klagen over rechter op 
rechtspraak.nl  
 
DEN HAAG -  Mensen die niet tevreden zijn met het optreden 
van een rechter, moeten hun klacht gemakkelijker kwijt 
kunnen. Daarom moet de klachtenregeling bij rechtbanken, die 
er nu al wel is, veel transparanter worden. Dat zal de VVD 
woensdag voorleggen aan minister Ivo Opstelten bij de 
behandeling van de begroting van zijn ministerie van Veiligheid 
en Justitie.  
 
Mensen die met de rechterlijke macht te maken hebben gehad, 
kunnen al wel klagen, maar dat gebeurt slechts mondjesmaat 
omdat de regeling niet erg bekend is, stelt VVD-Kamerlid Ard 
van der Steur. Daarom moet zichtbaarder worden waar klagers 
terechtkunnen. Een klachtenbutton op de website 
rechtspraak.nl kan daarvoor een goed middel zijn.  
 
Ook moet zijn na te gaan wat er met een klacht gebeurt, 
bijvoorbeeld door te laten zien dat bezwaren ook betrokken 
worden bij de beoordeling van rechters. Dat moet dan wel  
anoniem.  
 
 
Het CDA wil dat rechters goed in de samenleving (blijven) 
staan. De partij komt met een plan om de dertig punten die 
rechters ieder jaar moeten halen in hun permanente 
educatieprogramma, voor een derde te laten verdienen in de 
praktijk. Bij de politie, in gevangenissen, bij de reclassering, bij 
winkeliers, noem maar op, aldus CDA'er C. Çörüz (Coşkun) 
dinsdagavond. De permanente educatie is hem nu te veel 
gericht op theorie als wetboeken en jurisprudentie alleen. 
 
 
 

Europese Commissie 
presenteert EU-agenda 
voor de rechten van het 
kind 
 
Hoe kan de EU de rechten van het kind voor de rechter helpen 
beschermen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat beslissingen 
over grensoverschrijdende voogdijzaken zo snel mogelijk 
worden uitgevoerd? En hoe kunnen we voorkomen dat 
kinderen online worden gepest? De Europese Commissie heeft 
vandaag een EU-agenda voor de versterking van de rechten 
van het kind gepresenteerd, waarmee zij de beginselen van 
het EU-Handvest van de grondrechten in de praktijk omzet. De 
agenda bevat een aantal concrete maatregelen waarmee de 
EU toegevoegde waarde kan bieden aan het beleid inzake 
welzijn en veiligheid van kinderen, waaronder het bevorderen 
van kindvriendelijke justitie, het beter informeren van kinderen 
over hun rechten en het internet veiliger maken voor kinderen. 
“De rechten van het kind zijn grondrechten,” aldus Viviane 
Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. “De EU 
en haar 27 lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze rechten 
worden beschermd en dat het belang van het kind het leidend 
beginsel is. Kindvriendelijke justitie moet er met name voor  
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zorgen dat met de rechten van het kind rekening wordt 
gehouden wanneer kinderen met het gerecht in aanraking 
komen, als slachtoffer, als verdachte, of wanneer hun ouders 
scheiden en het niet eens zijn over de voogdij.” 

Vicevoorzitter Antonio Tajani benadrukte de noodzaak om 
seksueel misbruik van kinderen door toeristen te bestrijden. 
“Seksueel misbruik is een misdaad, een grove schending van 
de menselijke waardigheid en van de lichamelijke en 
geestelijke integriteit van kinderen. We hebben op dat gebied 
behoefte aan gezamenlijke strategieën en internationale 
samenwerking, bewustmaking en krachtig optreden. In de 
recente mededeling van de Commissie over toerisme worden 
specifieke maatregelen voorgesteld om kindermisbruik te 
bestrijden,” voegde hij eraan toe. 

In de vandaag gepresenteerde EU-agenda worden 11 
maatregelen aangekondigd die de Commissie in de komende 
jaren zal nemen. Het initiatief heeft als doel te bevestigen dat 
de EU-instellingen en de lidstaten vastbesloten zijn om de 
rechten van het kind te bevorderen, te beschermen en na te 
leven in al het relevante EU-beleid, en om die rechten in 
concrete resultaten om te zetten. In de toekomst moet EU-
beleid dat direct of indirect op kinderen betrekking heeft, 
worden ontwikkeld, uitgevoerd en gecontroleerd met 
inachtneming van het beginsel van het belang van het kind. 

Kinderen kunnen met ernstige belemmeringen worden 
geconfronteerd wanneer zij met het gerecht in aanraking 
komen. Hun rechten kunnen zelfs worden geschonden 
wanneer zij met niet-kindvriendelijke rechtsstelsels in 
aanraking komen. Bovendien hebben bijzonder kwetsbare 
kinderen – die in armoede of sociale uitsluiting opgroeien of die 
gehandicapt zijn – behoefte aan speciale bescherming. In een 
voorstel over de bescherming van slachtoffers van misdrijven 
zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan kinderen, 
door waarborgen voor te stellen voor minderjarige verdachten 
en door de bestaande regels voor grensoverschrijdende 
voogdijzaken te herzien. 

De Commissie zal kinderen die gebruikmaken van online-
technologieën, actief beschermen en mondiger maken, en 
cyberpesten, kinderlokkerij, blootstelling aan schadelijke 
inhoud en andere onaangename ervaringen bij het gebruik van 
online- technologieën tegengaan. Om kinderen bewuster te 
maken en actief burgerschap te bevorderen, zal de Commissie 
op het EUROPA-portaal één enkel aanspreekpunt voor 
kinderen instellen met gemakkelijk toegankelijke informatie 
over kinderrechten en EU-beleid. 

De maatregelen van de Commissie in verband met de rechten 
van het kind vormen een onderdeel van haar inspanningen 
voor de uitvoering van het Handvest van de grondrechten, dat 
juridisch bindend is voor EU-instellingen die wetgeving 
voorstellen en voor lidstaten die EU-wetgeving ten uitvoer 
leggen. In oktober 2010 heeft de Commissie een strategie 
vastgesteld voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van het Handvest (IP/10/1348). Volgende maand 
zal zij het eerste jaarverslag over de grondrechten 
bekendmaken, waarin ook wordt nagegaan welke vooruitgang 
is geboekt in de toepassing van de rechten van het kind. 

Achtergrond 

Volgens het Verdrag van Lissabon moet de EU de 
bescherming van de rechten van het kind bevorderen. De 
rechten van het kind maken ook deel uit van de grondrechten 
die de EU moet naleven op grond van artikel 24 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

Bovendien hebben alle 27 EU-lidstaten het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind geratificeerd. 
De strategie Europa 2020 (IP/10/225) en het actieplan van de 
Commissie ter uitvoering van het programma van Stockholm 
(IP/10/447) bevatten een visie voor de 21ste eeuw van een 
Europa waarin de kinderen van vandaag beter onderwijs zullen 
krijgen, alsook een betere toegang tot de diensten en middelen 
die zij nodig hebben om op te groeien, en een degelijke 
bescherming van hun rechten. 

Meer informatie  Rechten van het kind in de EU:  

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_in
tro_en.htm 

Newsroom DG Justitie: 
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm 

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris 
voor Justitie, grondrechten en burgerschap:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/reding/index_en.htm 
 
Op 28 februari 2011 presenteerde De Europese Commissie 
stelt het belang van het kind voorop in het toekomstig beleid. 
Dat staat in de kinderrechtenagenda van de Europese 
Commissie waarin zij de grondrechten van het EU-handvest in 
de praktijk omzet. De agenda is 15 februari gepubliceerd en 
bevat elf maatregelen voor de komende jaren. Die gaan 
bijvoorbeeld over hoe de EU kan voorkomen dat kinderen 
online worden gepest, hoe beslissingen over 
grensoverschrijdende voogdijzaken zo snel mogelijk kunnen 
worden uitgevoerd en over het bevorderen van een 
kindvriendelijke justitie. Daarnaast wordt de informatie voor 
kinderen over de Europese Unie en over kinderrechten op één 
plek bij elkaar gezet op de website van de Europese 
Commissie.  
 

Dossier Hechting 
Definitie 

Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een 
of meer van zijn opvoeders, doorgaans de ouders, dat leidt tot 
een duurzame affectieve relatie. Hechting vindt plaats in de 
eerste levensjaren van het kind. Het is een elementair 
onderdeel van de ontwikkeling van een kind en medebepalend 
voor een gezonde identiteitsvorming. Normaliter hebben 
kinderen een veilige gehechtheid met hun opvoeders. Maar er 
zijn gevallen waarin de hechting wordt verstoord en dat 
resulteert in onveilige gehechtheid. Naast de veilige 
gehechtheid (aangeduid als Type B), worden drie andere typen 
gehechtheid onderscheiden: onveilig-vermijdend (Type A), 
onveilig-ambivalent (Type C) en gedesorganiseerd gehecht 
(Type D).  
 
Vier typen hechting  
Ainsworth (Ainsworth & Wittig 1969) heeft vier typen 
gehechtheid onderscheiden, die met een standaard 
observatieprocedure bij kinderen van 12 tot 20 maanden 
kunnen worden vastgesteld: de Vreemde-Situatieprocedure.  
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 Type A: Onveilig-vermijdend gehechte kinderen. Deze 
kinderen hebben hun gehechtheid geminimaliseerd, 
omdat zij ervaren hebben dat de ouder relatief vaak 
afwijzend, zakelijk of weinig sensitief is. Ze negeren of 
vermijden de opvoeder en gedragen zich (prematuur) 
zelfstandig.  
 

 Type B: Veilig gehechte kinderen. Bij deze kinderen is 
er een goede balans tussen exploratiedrang en 
gehechtheidsgedrag. Kinderen durven nieuwe taken 
aan te gaan, zijn angstig wanneer de ouder uit het 
zicht is en zoeken toenadering bij terugkomst, waarna 
ze weer verder durven te exploreren. Ouders zijn 
sensitief, coöperatief en toegankelijk.  
 

 Type C: Onveilig-afwerend gehechte kinderen. Deze 
kinderen zoeken juist heel veel toenadering bij de 
opvoeder en zijn weinig geneigd om zelfstandig 
activiteiten uit te voeren. De afwezigheid van de 
opvoeder leidt tot angst terwijl de terugkeer van de 
ouder begroet wordt met boosheid en 
verontwaardiging. De opvoeder is vaak inconsequent 
sensitief, onvoorspelbaar voor het kind en afwezig op 
cruciale momenten.  
 

 Type D: Gedesorganiseerd gehechte kinderen. Bij 
deze kinderen is sprake van gedrag met kenmerken 
van hechtingstype A en C. Enerzijds zoeken zij 
toenadering tot de ouder, terwijl dat tegelijkertijd 
stress en angst oplevert. De omgang met de ouder is 
vaak inconsequent geweest en onvoorspelbaar terwijl 
ook vaak sprake is van trauma’s of andere 
ingrijpende gebeurtenissen.  

Veilig en onveilig gehecht  
Hechting en gehechtheid worden beschreven in de 
gehechtheidstheorie van Bowlby. Voor een veilige hechting is 
het van belang dat de opvoeder gevoelig is voor de signalen 
van het kind (bijvoorbeeld door het te troosten wanneer het 
huilt), de autonomie van het kind respecteert, en steun en 
structuur biedt. De gehechtheid van een kind weerspiegelt in 
feite de opvoedingsgeschiedenis die het kind met zijn 
opvoeder heeft (Van IJzendoorn 2008). Het gedrag van 
kinderen laat zien of zij ervan uitgaan dat de opvoeder hun 
signalen zal opmerken en er zo nodig direct en adequaat op in 
zal gaan (veilig gehecht). Maar ze kunnen ook met hun gedrag 
aangeven dat ze dat juist niet doen (onveilig gehecht).  

Cijfers 
Er zijn geen cijfers die laten zien hoe vaak de vier 
verschillende typen gehechtheid in Nederland voorkomen. 
Cijfers over de prevalentie van hechtingsproblemen en of -
stoornissen bij Nederlandse kinderen zijn er ook niet.  
Volgens een meta-analyse van internationaal onderzoek door 
Van IJzendoorn, Schuengel en Bakermans-Kranenburg (1999) 
heeft 62 procent van de kinderen een veilige gehechtheid met 
de ouders (hechtingstype B). Daarnaast is 15 procent te 
kenmerken als vermijdend (A) en 9 procent als afwerend (C). 
Van de kinderen heeft 15 procent te maken met een 
hechtingsstoornis; oftewel gedesorganiseerd hechtingsgedrag 
(type D). 

 

Vaker hechtingsstoornissen bij jongeren met 
gedragsproblemen  
Bij kinderen die in behandeling zijn voor gedragsproblemen 
komen hechtingsstoornissen waarschijnlijk veel meer voor. 
Eind jaren negentig werd bij een onderzoek onder jongeren in 
de justitiële behandelinrichting de OC Heldringstichting 
geconstateerd dat maar 7 procent van hen veilig gehecht was. 
44 Procent was vermijdend gehecht (type A), 15 procent 
afwerend gehecht en 30 procent gedesorganiseerd gehecht. 
Dit constateerden Schuengel en zijn medewerkers na 
onderzoek bij alle jongeren die in de jaren 1998 tot 2000 
werden opgenomen in de Heldringstichting. Bij binnenkomst en 
gedurende hun verblijf hebben deze jongeren verschillende 
instrumenten en vragenlijsten ingevuld, evenals hun mentoren. 
Verder kreeg elke jongere een 'gehechtheidsbiografisch 
Interview'. Zo is bij in totaal 81 problematische jongeren de 
gehechtheidsstrategie bepaald (Schuengel e.a. 2006).  

Risicofactoren 
Of kinderen een veilige gehechtheidsrelatie kunnen opbouwen 
met hun ouders of verzorgers, hangt af van een samenspel 
van beschermende factoren en risicofactoren. Deze factoren 
kunnen te maken hebben met kenmerken van het kind zelf en 
van de omgeving waarin het opgroeit. Een stabiele omgeving, 
waarin opvoeders met inlevingsvermogen reageren op de 
signalen van het kind, is daarbij van doorslaggevende 
betekenis (Van IJzendoorn 2008). 
Naar risicofactoren voor het ontstaan van een veilige 
gehechtheid is veel onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er vier 
groepen risicofactoren zijn te onderscheiden:  

 kenmerken van het kind;  
 kenmerken van de opvoeder;  
 gezins- en leefomstandigheden;  
 stabiliteit en continuïteit in het contact tussen 

opvoeder en kind. 

 

Kenmerken van het kind 
Bepaalde kindkenmerken, zoals vroeggeboorte (prematuriteit), 
verstandelijke of lichamelijke beperkingen, autisme of een 
moeilijk temperament, kunnen de ontwikkeling van een veilige 
gehechtheidsrelatie tussen kind en opvoeders in de weg staan. 
Deze kenmerken kunnen het opvoeders extra moeilijk maken 
om consequent sensitief en responsief te reageren op signalen 
van het kind. Dit geldt vooral wanneer er sprake is van ernstige 
afwijkingen bij het kind. 

Beschermende factoren op het niveau van de ouders of 
verzorgers, zoals hoge sensitiviteit, kunnen de risicofactoren 
op het niveau van het kind vaak compenseren. Risicofactoren 
bij de ouders of verzorgers, zoals lage sensitiviteit, worden 
daarentegen meestal niet gecompenseerd door factoren op het 
niveau van het kind (Rigter 2002; Van IJzendoorn 2008).  

Kenmerken van de ouder 
Bij gehechtheid spelen omgevingsinvloeden een grote rol (Van 
IJzendoorn 2008). Het gedrag van de opvoeder in het omgaan 
met het kind wordt daarbij vaak als de belangrijkste factor 
gezien. In het bijzonder gaat het dan om de gevoeligheid 
(sensitiviteit) of het reactievermogen (responsiviteit) van de 
opvoeder. De ouder moet zich kunnen inleven in de gevoelens 
en behoeftes van het kind. 
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De Wolff en Van IJzendoorn (1997) toonden in een zeer 
omvangrijke meta-analyse het verband tussen sensitiviteit en 
gehechtheid aan. Bij sensitieve opvoeders is de kans op het 
ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en 
kind groter. Het verband tussen sensitiviteit en gehechtheid is 
zowel in correlationeel onderzoek als in experimenteel 
onderzoek bevestigd (Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn 
en Juffer 2003). 

Naast de sensitiviteit van de opvoeder zijn ook andere 
kenmerken van opvoeders in verband gebracht met 
gehechtheid. De eigen ontwikkelingsgeschiedenis, bepaalde 
persoonskenmerken en de psychische gesteldheid van de 
opvoeder zijn van belang. Zo blijkt uit meerdere meta-analyses 
(Martins en Gaffan 2000; Atkinson, Paglia en Coolbear 2000) 
dat depressiviteit van de moeder samenhangt met 
gehechtheid. Dit geldt ook voor psychiatrische problemen en 
verslavingsproblematiek in het algemeen.  

Verder blijkt dat gehechtheid samenhangt met het vertrouwen 
dat moeders hebben in hun eigen kwaliteit als opvoeder. Vele 
studies laten zien dat opvoedingsonzekerheid of 
opvoedingsspanning een negatieve invloed op gehechtheid 
heeft (Atkinson et al. 2000; Diener, Nievar & Wright 2003).  

Tot slot blijkt dat de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van de 
opvoeder een belangrijke rol speelt bij gehechtheid. Het 
patroon van gehechtheid wordt van generatie op generatie 
overgedragen. Zo blijkt uit een meta-analyse van Van 
IJzendoorn (1995) dat in 75 procent van de gevallen de 
gehechtheidskwaliteit - veilig of onveilig - tussen moeder en 
kind voorspeld kan worden op basis van de 
gehechtheidsgeschiedenis van de moeder. Die geschiedenis 
kan worden vastgesteld met het Gehechtheids Biografisch 
Interview. 

 

Gezins- en leefomstandigheden 
Naast kenmerken van het kind en de opvoeder spelen ook 
gezins- en leefomstandigheden een rol in de hechting.  

Bij gezinsomstandigheden kan het onder meer gaan om 
kindermishandeling of -verwaarlozing, relatieproblemen, 
financiële problemen of een gebrek aan enige regelmaat en 
structuur in het gezin. Vaak komen deze factoren samen voor 
in gezinnen uit de lagere sociaal-economische klasse (Van 
IJzendoorn 2008). 

Uit een meta-analyse van Baer en Daly Martinez (2006) blijkt 
overduidelijk dat er een verband is tussen kindermishandeling 
en gehechtheid. Zij vonden dat een onveilige gehechtheid bij 
kindermishandeling veel meer voorkomt. In totaal bleek 80 
procent van de kinderen in de groep waarin sprake was van 
mishandeling een onveilige gehechtheidsrelatie te hebben. In 
de controlegroep was dit percentage 36 procent. Ook uit een 
meta-analytische studie van Cyr, Euser, Bakermans-
Kranenburg en Van IJzendoorn (2010) blijkt overduidelijk dat 
kinderen die mishandeld zijn vaker een onveilige 
gehechtheidsrelatie hebben en vaker gedesorganiseerd 
gehecht zijn vergeleken met normgroepen. Van de 
mishandelde kinderen was 86 procent onveilig gehecht 
tegenover 38 procent uit de normgroep, en was 51 procent 

gedesorganiseerd gehecht tegenover 15 procent van de 
normgroep.  

Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat sociaal-
economische factoren ook een belangrijke rol spelen. Kinderen 
bij wie sprake is van een opeenstapeling van sociaal-
economische risicofactoren zonder mishandeling, ontwikkelen 
ongeveer even vaak een gedesorganiseerde 
gehechtheidsrelatie als kinderen die mishandeld worden (Cyr, 
Euser, Bakermans-Kranenburg en Van IJzendoorn 2010). 

Opvoeder-kind contact 
Naast bovengenoemde factoren is het voor het opbouwen van 
een gehechtheidsrelatie voor het kind belangrijk dat de 
contacten met opvoeders voldoende stabiliteit en continuïteit 
bieden en lang genoeg duren. Wanneer jonge kinderen vaak 
en veel te maken hebben met wisselingen van opvoeders, 
bemoeilijkt dit het opbouwen van een veilige 
gehechtheidsrelatie. Ook wanneer de opvoeder of het kind 
bijvoorbeeld te maken krijgen met een langdurige 
ziekenhuisopname of om een andere reden langere tijd geen 
intensief contact met elkaar kunnen hebben, kan dit het 
opbouwen van een gehechtheidsrelatie beïnvloeden. Dit wordt 
bevestigd in onderzoek naar kinderen die opgroeien in 
tehuizen ( Van IJzendoorn 2008) en kinderen die veel 
overplaatsingen meemaken in hun leefsituatie (Juffer 2010). 
Ook uit een meta-analyse van Van den Dries, Juffer, Van 
IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg (2009) blijkt dat adoptie- 
en pleegkinderen een verhoogd risico lopen op een onveilige 
gedesorganiseerde gehechtheid. Ongeveer 30 procent van 
hen heeft daarmee te maken tegenover 15 procent bij 
normgroepen. 

Uit dit onderzoek blijkt overigens ook dat adoptie- en 
pleegkinderen even vaak een veilige gehechtheidsrelatie 
hebben als kinderen in biologische gezinnen. Dit geldt echter 
niet voor kinderen die na hun eerste jaar zijn geadopteerd. Zij 
waren wel vaker onveilig gehecht. Ook pleegkinderen die op 
jonge leeftijd veel over- of terugplaatsingen, en dus 
scheidingen, meemaken hebben een verhoogd risico; hoe 
meer scheidingen, hoe groter het risico (Juffer 2010). 

 
Gevolgen 
Het tot stand komen van een veilige gehechtheidsrelatie in de 
eerste levensjaren van een kind is een belangrijke mijlpaal in 
zijn ontwikkeling. Kinderen die niet op jonge leeftijd veilig 
gehecht zijn, lopen een groter risico dat zij later problemen 
krijgen. Dit geldt vooral bij een onveilige gedesorganiseerde 
gehechtheidsrelatie. Daarbij spelen niet alleen 
hechtingsproblemen of -stoornissen een rol, maar ook andere 
problemen. 
 
Gedragsstoornissen en andere ontwikkelingsproblemen 
Een meta-analyse van Van IJzendoorn, Schuengel en 
Bakermans-Kranenburg (1999) laat zien dat een onveilige 
gedesorganiseerde gehechtheid op jonge leeftijd later tot 
ontwikkelingsproblemen en psychopathologie leidt. Ook een 
recente meta-analyse (Fearon, Bakermans-Kranenburg, 
Lapsley en Roisman 2010) toont aan dat kinderen met een 
onveilige gehechtheid later meer externaliserende 
gedragsproblemen vertonen dan veilig gehechte kinderen. Bij 
kinderen met een gedesorganiseerde gehechtheid is het risico 
op gedragsproblemen het grootst.  
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De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie op jonge leeftijd 
voorspelt in belangrijke mate hoe het kind zich op verschillende 
gebieden ontwikkelt. Zo blijkt uit een review van Schneider, 
Atkinson en Tardif (2001) dat er verband is tussen de kwaliteit 
van de gehechtheidsrelatie op jonge leeftijd en de manier 
waarop het kind later omgaat met leeftijdgenoten en in staat is 
hechte vriendschappen op te bouwen. Ook de manier waarop 
een kind later met stressvolle situaties en gebeurtenissen kan 
omgaan (coping) houdt verband met de kwaliteit van de 
gehechtheid op jonge leeftijd (Van IJzendoorn, Schuengel en 
Bakermans-Kranenburg 1999). Daarnaast zijn ook positieve 
verbanden aangetoond tussen de kwaliteit van de 
gehechtheidsrelatie en cognitieve vaardigheden en 
taalvaardigheden (Murray en Yingling 2000; O’Connor en 
McCartney 2007). 

 
D66 wil recht op 
partneralimentatie 
inperken 
D66-Kamerlid Pia Dijkstra vindt het onwenselijk dat de minst 
verdienende partner na een scheiding maximaal twaalf jaar 
recht heeft op partneralimentatie. 'Zo heeft deze partner geen 
prikkel om de arbeidsmarkt op te gaan. Dat vinden wij geen 
goede ontwikkeling.' 

Dijkstra is voorstander van het Duitse model, waar na een 
scheiding maximaal drie jaar partneralimentatie hoeft te 
worden betaald.  
 
Werken 
D66 denkt dat meer vrouwen gaan werken als de alimentatie 
wordt verkort. De minst verdienende partner is in de meeste 
gevallen nog altijd de vrouw. D66 wil de alimentatieregeling 
voor kinderen niet veranderen. 
Wie langer dan vijf jaar is getrouwd of kinderen heeft met zijn 
ex-partner, moet maximaal twaalf jaar lang alimentatie betalen. 
Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn 
geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als 
het huwelijk. Deze wet is in 1994 ingesteld. Daarvoor kon de 
alimentatieplicht levenslang duren. 
In Nederland eindigt ongeveer een op de drie huwelijken in een 
scheiding.  

Bron: Elsevier  door Marlou Visser  
 
 
 

 
 

Schaf partneralimentatie 
af 
De duur van de partneralimentatie is volledig uit de tijd. Er 
moet snel een einde komen aan het recht om nog twaalf jaar 
door je ex te worden onderhouden, vindt D66 en dient daar 
vandaag een voorstel voor in. 
De huidige regeling rond de partneralimentatie stamt uit de tijd 
dat van vrouwen werd verwacht dat ze thuis voor de kinderen 
zorgden. De gedachte was destijds dat als het jongste kind nul 
jaar is bij de scheiding het nog twaalf jaar zou duren voor alle 
kinderen naar het voortgezet onderwijs zouden zijn. De 
moeder zou gedurende die periode niet kunnen werken. De 
minst verdienende partner, meestal dus de moeder, kreeg 
daarom twaalf jaar recht op partneralimentatie. 

''Maar tegenwoordig is het heel normaal dat vrouwen werken’’, 
zegt D66 Kamerlid Pia Dijkstra. ''Het is ook heel belangrijk dat 
vrouwen economisch zelfstandig zijn, een op de drie 
huwelijken strandt. En het is voor de economie goed als 
vrouwen hun steentje bijdragen.’’ 
 
Bron: Spits 
 

Berekening alimentatie 
eenvoudiger 
 
Regeringspartij VVD en oppositiepartij PvdA willen een einde 
maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de 
hoogte van de alimentatie. Een nieuw simpel computersysteem 
moet de berekening van de alimentatie inzichtelijker maken. 
Nu ontstaan er vaak problemen omdat bij ex-partners 
onduidelijkheid is over de berekening van het bedrag. De 
huidige rekenmethode is erg ingewikkeld, uit de tijd en niet 
flexibel, vinden het VVD-Kamerlid Van der Steur en het PvdA-
Kamerlid Recourt. 
 
Ellende 
"Het is nu volstrekt duister wat je moet betalen," zegt PvdA'er 
Recourt. "Er ontstaat ruzie omdat de ene of de andere ouder 
weigert te betalen. Dat zorgt voor een hoop ellende niet in de 
laatste plaats voor het kind." 
De VVD en de PvdA hebben een simpeler computersysteem 
laten ontwerpen. "We hebben een stel tabellen ontworpen die 
ervoor zorgen dat er duidelijkheid is als je in een bepaalde 
inkomenscategorie zit wat je moet betalen en wat je 
draagkracht is," aldus Van der Steur. 
Als het voorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen, 
kan het systeem in 2012 worden ingevoerd. 
 
Bron: NOS 
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Berekening alimentatie 
eenvoudiger  

 
Er komt een veel simpeler systeem voor de kinderalimentatie, 
als het aan de VVD en de PvdA ligt. De twee grootste partijen 
in de Tweede Kamer werken aan een eenvoudig rekenmodel 
dat scheidende ouders op internet voorrekent wie wat 
financieel bijdraagt aan de opvoeding van de kinderen.  
 
Daarbij geldt een minimum van 600 euro per ouder per jaar, 
ongeacht de hoogte van het inkomen of de uitkering.  
Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) bevestigt 
berichtgeving daarover in het AD van maandag. Hij wil het 
voorstel dat hij met VVD-collega Ard van der Steur schreef 
donderdag aanbieden aan staatssecretaris Fred Teeven van 
Justitie.  
 
Recourt is ingenomen met het rekenmodel dat de nare 
gevolgen van een echtscheiding moet verminderen. Zelfs 
deskundigen snappen het nu vaak niet goed. Wij willen dat 
straks 80 procent van de mensen begrijpt waarom ze een 
bepaald bedrag aan alimentatie betalen. De achtergrond is het 
belang van het kind; dat er tussen ouders minder ruzie is over 
het geld.  
Nu draait vaak vooral de vader op voor de kinderalimentatie. 
VVD en PvdA willen dat beide ouders in de toekomst 600 euro 
per jaar bijdragen, ook als de ouder niet meer heeft dan een 
bijstandsuitkering. In het voorstel van de twee partijen gaat ook 
meetellen hoe vaak een kind bij elke ouder verblijft.  
 
Recourt en Van der Steur stellen dat de huidige 
alimentatieregeling in 70 procent van de gevallen tot 
problemen leidt. Hun nieuwe regeling kan ook een bezuiniging 
opleveren op kosten aan rechtszaken. Met het rekenmodel op 
internet en hulp van een mediator moeten de meeste 
scheidende stellen er wel uit kunnen komen.  
 
Ouders die het resultaat niet accepteren, kunnen zich wenden 
tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). 
Als ook dat geen soelaas biedt, is een gang naar de rechter 
nog mogelijk.  
 
VVD, PvdA en D66 komen nog voor het kerstreces ook met 
een voorstel om de duur van de partneralimentatie flink te 
bekorten. Die is nu twaalf jaar. Dat is geen realistische termijn, 
aldus Recourt. 
 
Bron: Telegraaf 

 
 
 

Financiële lasten na 
scheiding eerlijker 
verdelen  

 
De financiële lasten na een scheiding moeten eerlijker 
worden verdeeld. VVD en PvdA willen daarom de regeling 
voor kinderalimentatie veranderen. Beide ouders moeten 
straks ieder minimaal 600 euro per jaar op tafel leggen, 
ongeacht hun inkomen.  

Dat staat in een nota die VVD en PvdA donderdag aan 
staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) aanbieden, 
aldus vandaag het AD. Op dit moment draait vooral de vader 
voor de kosten op. In de toekomst zal het levensonderhoud 
van het kind door beide ouders moeten worden opgebracht. 
 
Aanpassing 
Bij een aanpassing van de alimentatie telt voortaan mee hoe 
vaak een kind bij elke ouder verblijft en wie opdraait voor de 
vaste kosten. Verder kunnen jongeren met studiefinanciering 
tot hun 23ste genieten van de vergoeding. Maar de alimentatie 
stopt als een kind 18 wordt en in loondienst werkt. Dat is nu 21 
jaar. 
 
Zelf uitrekenen 
De twee grootste fracties vervangen de wirwar aan 
rekensystemen door een eenvoudige module. Op internet 
kunnen exen zelf uitrekenen hoe hoog de alimentatie uitpakt 
als het inkomen van een ouder verandert. De rechter krijgt pas 
in het uiterste geval een rol bij het oplossen van geschillen. 
 
Bron: AD 
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REGIONAAL 
TUCHTCOLLEGE TE 
ZWOLLE 
Beslissing d.d. 13 januari 2011 naar aanleiding van de op 7 
januari 2010 bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 
ingekomen klacht van 

A, wonende te B, 

k l a g e r 

-tegen- 

C, huisarts, werkzaam te B, bijgestaan door mr. D. Zwartjens, 
advocaat te Utrecht, 

v e r w e e r d e r 

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

Klager heeft een klaagschrift ingediend. Verweerder heeft een 
verweerschrift ingediend. Zij hebben vervolgens gerepliceerd 
en gedupliceerd, de repliek met een bijlage. Beiden hebben 
afgezien van de hun geboden mogelijkheid om te worden 
gehoord in het kader van het vooronderzoek. 

De zaak is behandeld ter openbare zitting van 3 december 
2010, alwaar klager is verschenen. Voor verweerder is alleen 
diens gemachtigde verschenen. Voorafgaand aan de zitting 
heeft klager nog tweemaal stukken overgelegd. 

 

2. DE FEITEN 

Op grond van de stukken waaronder het medisch dossier en 
het verhandelde ter zitting dient, voor zover van belang voor de 
beoordeling van de klacht, van het volgende te worden 
uitgegaan. 

Klager is vader van drie kinderen, een meisje van destijds 7 en 
een tweeling (een jongen en een meisje) van destijds bijna 5 
jaar oud. Klager en de moeder van de kinderen zijn 
gescheiden. Allen waren patiënt in de huisartsenpraktijk van 
verweerder. 

Op 3 september 2009 vond op initiatief van klager een gesprek 
plaats tussen verweerder en beide ouders. Onderwerp van dit 
gesprek was seksueel getint gedrag van beide dochters, 
mogelijk onder invloed van een van de dochters van de nieuwe 
partner van klager. Klager was van oordeel dat mogelijk 
afwijkend gedrag vanzelf wel zou verdwijnen omdat de 
desbetreffende dochter van zijn partner inmiddels in een 
pleeggezin verbleef. Besloten werd dat verweerder een 
orthopedagoog zou consulteren. Deze gaf aan het gedrag van 
beide meisjes niet passend bij hun leeftijd te vinden. 

Vervolgens vond een tweede driegesprek plaats op 28 
september 2009, waarin verweerder de bevindingen van de 
orthopedagoog weergaf. Verweerder gaf aan dat aanhouden 
van het afwijkende gedrag reden zou zijn om verder onderzoek 
te adviseren. De ouders zaten niet op één lijn, klager stond 
afhoudend ten opzichte van een verdere behandeling. 

Vervolgens is de moeder nog een aantal malen alleen op het 
spreekuur gekomen om te overleggen over de kinderen. 
Moeder kwam met nieuwe voorbeelden van seksueel getint 
gedrag. Zij gaf aan dat zij en klager niet op één lijn zaten. 
Verweerder adviseerde haar te proberen het eens te worden 
met klager. Op 9 november 2009 gaf de moeder te kennen dat 
dit niet gelukt was. Vervolgens heeft verweerder contact 
opgenomen met de vertrouwensarts van het AMK over de 
vraag hoe te handelen. De (advocaat van) moeder heeft bij 
aangetekende brief van 30 december 2009 aan klager laten 
weten dat de kinderen behandeld zouden worden in een 
centrum voor hulpverlening bij psychotrauma. Klager heeft 
hiertegen, als mede met het gezag beklede ouder, 
geprotesteerd maar genoemd centrum heeft de aanmelding 
van de twee dochters door uitsluitend de moeder wel 
geaccepteerd. Na een achttal observaties in een spelkamer 
luidde het vervolgadvies om de oudste dochter eenmaal per 
vier weken ondersteunende begeleiding te geven. Voor de 
jongste dochter was geen vervolgbehandeling geïndiceerd. 

Klager heeft per e-mail dringend aan verweerder verzocht zijn 
kinderen niet meer te behandelen en dit in een voorkomend 
geval aan een andere huisarts in de praktijk over te laten. 

Het AMK heeft desgevraagd aan klager laten weten niet op de 
hoogte te willen worden gehouden omdat het AMK pas in 
beeld komt als er een melding is gedaan. 

3. HET STANDPUNT VAN KLAGER EN DE KLACHT 

Klager verwijt verweerder, zakelijk weergegeven: 

- dat hij zonder klager hierin te kennen en tegen diens wens 
overleg over diens kinderen heeft gevoerd met een 
vertrouwensarts van het AMK; 

- dat hij overleg heeft gehad met de ex-partner van klager over 
zijn kinderen zonder klager hierin te kennen; 

- dat hij geen overleg heeft gehad met klager als 
gezaghebbende ouder over de behandeling van zijn kinderen. 

4. HET STANDPUNT VAN VERWEERDER 

Verweerder voert -zakelijk weergegeven- aan dat op hem geen 
plicht rust de ex-partner in te lichten over zijn consulten met de 
moeder, die overigens ook onder zijn geheimhoudingsplicht 
vallen. Op 28 september 2009 is hij in gesprek geweest met 
klager en toen heeft hij aangegeven dat verder onderzoek 
nodig zou zijn. Klager heeft toen zelf aangegeven dat hij niet 
verder wilde praten. De vertrouwensarts adviseerde via 
verweerder de moeder om de kinderen te laten onderzoeken in 
een centrum voor psychotraumahulpverlening. Als de ouders 
dat niet zouden doen, dan adviseerde zij een melding te doen 
bij het AMK aangezien zij de situatie als zeer ernstig inschatte. 
Het centrum verricht laagdrempelig onderzoek, dus was er  
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geen sprake van een ingrijpende behandeling, terwijl 
verweerder ook niet hiernaar verwezen heeft omdat hij op 
aangeven van het AMK de moeder heeft geadviseerd de 
kinderen zelf aan te melden bij het centrum. Het was ook de 
taak van de moeder om klager hierover te informeren, hetgeen 
zij naar zijn weten ook heeft gedaan. Verweerder acht het 
overigens van groot belang in het kader van goed 
hulpverlenerschap dat de kinderen onderzocht zouden worden, 
zelfs als één van de ouders dat niet wenselijk achtte, omdat 
immers anders een AMK-melding moest worden gedaan om 
verder onderzoek af te dwingen. 

5. DE OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 

5.1  

Het college wijst er allereerst op, dat het bij de tuchtrechtelijke 
toetsing van professioneel handelen er niet om gaat of dat 
handelen beter had gekund, maar om het geven van een 
antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het 
beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van 
een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend 
met de stand van de wetenschap ten tijde van het 
klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de 
beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard. 

5.2 

Klager heeft ter zitting het eerste klachtonderdeel ingetrokken. 
Het college overweegt ten overvloede dat aannemelijk is dat 
verweerder de casus in geanonimiseerde vorm heeft 
besproken met de vertrouwenarts van het AMK, hetgeen niet 
ongebruikelijk en zorgvuldig is te noemen. 

5.3 

Wat het tweede klachtonderdeel betreft, aangaande de 
consulten met uitsluitend de moeder, overweegt het college het 
volgende. Uit de overgelegde journaals van verweerder met 
betrekking tot de kinderen blijkt niet van medische 
verrichtingen bij de kinderen, die in dat geval uitsluitend met de 
moeder zouden zijn besproken. Verweerder heeft aangegeven 
dat hij de consulten waarover wordt geklaagd heeft genoteerd 
in het dossier van de moeder. Ook overigens is met betrekking 
tot deze consulten niet gebleken dat verweerder adviezen 
heeft gegeven met behandelconsequenties voor de kinderen. 
Niet kan van verweerder worden verlangd dat hij ter 
verdediging het journaal met betrekking tot de moeder 
overlegt. De raadsvouw heeft ter zitting een aantal gedeeltes 
voorgelezen uit het journaal met betrekking tot de consulten 
van moeder. Al met al is niet aannemelijk dat verweerder meer 
met de moeder heeft besproken dan hoe om te gaan met het 
verschil in inzicht tussen haar en klager over de vraag of, en zo 
ja welke behandeling van de dochters noodzakelijk was in 
verband met eventueel seksueel getint gedrag bij hen. Dit 
hoefde verweerder niet ook met klager te bespreken en het 
hierop gerichte klachtonderdeel is dus niet gegrond. 

5.4 

Anders is dit wat het derde klachtonderdeel betreft. Weliswaar 
is niet komen vast te staan dat verweerder formeel de kinderen 
heeft verwezen naar het centrum voor hulpverlening bij 
psychotrauma, maar verweerder heeft uiteindelijk wel de 

moeder aangeraden om de kinderen daar aan te melden. Het 
enkele feit dat verweerder hierover advies heeft ingewonnen bij 
het AMK neemt niet weg dat hij als huisarts van de kinderen 
dat advies aan de moeder heeft gegeven en daarvoor dan ook 
de verantwoordelijkheid heeft te nemen. 

Artikel 7:446, tweede lid, BW, voor zover hier van belang, luidt: 

Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden 
verstaan: 

a) alle verrichtingen -het onderzoeken en het geven van raad 
daaronder begrepen- rechtstreeks betrekking hebbende op 
een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te 
genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of 
zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze 
verloskundige bijstand te verlenen. 

De wetgever heeft het begrip verrichtingen ruim uitgelegd door 
ook nadrukkelijk het onderzoeken en het geven van raad 
daaronder te vatten. Anders dan verweerder, is het college dan 
ook van oordeel dat het geven van het genoemde advies 
beschouwd dient te worden als een verrichting als bedoeld in 
artikel 7:446, tweede lid, BW. Hiervoor is dus in beginsel ex 
artikel 7:450 juncto artikel 7:465 BW toestemming van de 
ouders nodig die met het gezag belast zijn. Uitzonderingen op 
deze regel zijn neergelegd in artikel 7:466 BW. Het eerste lid 
van dit artikel ziet op noodsituaties, waarbij onverwijlde 
uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is om ernstig 
nadeel voor de patiënte te voorkomen. Hiervan was in casu 
geen sprake. Volgens het tweede lid van dit artikel mag een 
volgens de artikelen 7:450 en 7:465 BW vereiste toestemming 
worden verondersteld te zijn gegeven, indien de 
desbetreffende verrichting niet van ingrijpende aard is. Niet 
aanvaard kan worden de stelling van verweerder dat de 
behandeling bij genoemd centrum niet van ingrijpende aard 
was. Er heeft immers een achttal observaties plaatsgevonden, 
gericht op de vraag of verdere behandeling/begeleiding 
noodzakelijk was, hetgeen bij de oudste dochter ook 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En ook al zou het gaan 
om een niet-ingrijpende verrichting, dan geldt dat klager had 
aangegeven een dergelijke behandeling niet nodig te vinden, 
zodat de vereiste toestemming niet verondersteld mocht 
worden. 

Verweerder heeft, tot slot, het niet aan de moeder mogen 
overlaten om de vader te informeren Verweerder was immers 
de professional die, beter dan een niet-deskundige ouder die in 
onmin leeft met de andere ouder, zijn advies aan klager kon 
overbrengen. 

5.6 

De klacht is dus deels gegrond. Enerzijds heeft het college wel 
begrip voor de situatie waarin verweerder zich bevond, waarin 
hij op advies van een AMK-arts heeft gedaan wat hij meende 
dat in het belang was van de minderjarigen. Aan de andere 
kant werd van verweerder niet meer verlangd dan dat hij het 
aan de moeder gegeven advies ook aan vader uitbracht. Het 
niet respecteren van het toestemmingsvereiste van c.q. de 
informatieplicht ten opzichte van beide ouders, indien vereist, 
kan -zoals ook hier is gebeurd- tot een breuk in de voor een 
behandelrelatie tussen een patiënt en diens arts vereiste 
vertrouwensbasis leiden. Al met al is de maatregel van  
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waarschuwing passend te achten. Voorts ziet het college 
aanleiding op onderstaande wijze bredere bekendheid te 
geven aan deze uitspraak.  

6. DE BESLISSING 

Het college: 

- waarschuwt verweerder; 

- bepaalt dat deze beslissing nadat deze onherroepelijk is 
geworden in geanonimiseerde vorm in de Nederlandse 
Staatscourant zal worden bekendgemaakt en ter publicatie zal 
worden aangeboden aan de tijdschriften ‘Huisarts in praktijk’, 
‘Medisch Contact’, ‘Tijdschrift voor Gezondheidsrecht’ en 
‘Gezondheidszorg Jurisprudentie’. 

Aldus gedaan in raadkamer door mr. A.L. Smit, voorzitter, mr. 
Th.C.M. Willemse, lid-jurist, en S. Tiemersma, J.M. Komen en 
G.W.A. Diehl, leden-geneeskundigen, in tegenwoordigheid van 
mr. G.E. Bart, secretaris, en uitgesproken in het openbaar op 
13 januari 2011 door mr. A.L. Smit, voorzitter, in 
tegenwoordigheid van mr. H. van der Poel-Berkovits, 
secretaris. 

voorzitter 

secretaris 

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van 
verzending van het afschrift ervan schriftelijk hoger beroep 
worden ingesteld bij het Centrale Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg door: 

a. de klager en/of klaagster, voor zover de klacht is afgewezen, 
of voor zover hij/zij niet-ontvankelijk is verklaard; 

b. degene over wie is geklaagd; 

c. de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van de 
volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de 
hun toevertrouwde belangen aangaat. 

Het tot het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
gerichte beroepschrift wordt ingezonden bij de secretaris van 
het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 
Zwolle, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn 
ontvangen. 
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Gerechtshof 's-Gravenhage 
 

 

Datum uitspraak: 12-08-2011 

Datum 

publicatie: 

22-08-2011 

Rechtsgebied: Personen-en familierecht 

Soort procedure: Hoger beroep 

Inhoudsindicatie: Internationale verhuizing met kind na echtscheiding. Onder de 

gegeven omstandigheden en zo kort nadat partijen een 

allesomvattende regeling van de gevolgen van de scheiding 

hadden getroffen, acht het hof de verhuizing niet in het belang 

van de minderjarige. Belangen van ouders zijn meegewogen. 
 

 

Uitspraak 
 

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE 

Sector civiel recht 

 

Uitspraak     : 12 augustus 2011 

Zaaknummer    : 200.088.848/01 

Rekestnr. rechtbank  : FA RK 11-2284 

 

[appellant], 

wonende te [woonplaats], 

verzoeker in hoger beroep,  

hierna te noemen: de vader, 

 

 

tegen 

 

[geintimeerde], 

wonende te [woonplaats], 

verweerster in hoger beroep, 

hierna te noemen: de moeder, 

 

 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:  

de raad voor de kinderbescherming,  

regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord,  

locatie ’s-Gravenhage,  

hierna te noemen: de raad.  
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VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP 

 

Het hof verwijst voor het verloop van het geding naar zijn tussenbeschikking van 27 juli 2011 (geminuteerd op 29 juli 2011) en 

handhaaft al hetgeen daarin is overwogen en beslist.  

 

Bij die beschikking heeft het hof partijen verwezen naar cross border mediation en is iedere verdere beslissing aangehouden tot 

13 augustus 2011 pro forma. Voorts is, in afwachting van het overleg tussen partijen, de werking van de uitvoerbaarheid bij 

voorraad van de bestreden beschikking geschorst. 

 

Nadien zijn de volgende stukken bij het hof ingekomen: 

- een faxbericht van 3 augustus 2011 van de zijde van de vader; 

- een faxbericht van 4 augustus 2011 van de zijde van de moeder; 

- een faxbericht met bijlagen van 8 augustus 2011 van de zijde van de vader; 

- een faxbericht met bijlage van 10 augustus 2011 van de zijde van de moeder. 

 

Het hof heeft daarop de beschikking bepaald op heden. 

 

VERDERE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP 

 

1. In geschil is de beslissing van de kinderrechter om de moeder toestemming te verlenen om na afloop van het schooljaar 

2010-2011 met de minderjarige [de minderjarige], geboren [in 2002] te [geboorteplaats], hierna te noemen: de minderjarige, 

naar Schotland te verhuizen. De vader en de moeder oefenen gezamenlijk het gezag uit over de minderjarige. De minderjarige 

heeft zijn hoofdverblijfplaats bij de moeder.  

 

2. De vader stelt zich in zijn beroepschrift op het standpunt dat de kinderrechter ten onrechte toestemming aan de moeder heeft 

verleend om met de minderjarige naar Schotland te verhuizen. Volgens de vader is de minderjarige de laatste anderhalf jaar 

slechts één keer twee weken op vakantie geweest in Schotland en heeft hij daar geen vriendjes. De minderjarige heeft voorts 

tot nu toe nog geen Engelse les gehad en zal zich in Schotland dus geconfronteerd zien met een taalachterstand, aldus de 

vader. Het voornaamste bezwaar van de vader tegen de verhuizing van de minderjarige naar Schotland is gelegen in het feit 

dat de frequentie van de omgangscontacten daardoor noodgedwongen zal worden teruggebracht naar één weekend per 

maand. De vader vindt de reistijd van en naar Nederland bovendien te lang voor de minderjarige en ziet niet in hoe de hoge 

reiskosten die gepaard gaan met de omgang betaald zouden moeten worden. De vader stelt onder meer vanwege zijn werk 

niet in staat te zijn om de minderjarige frequent te komen bezoeken in Schotland. De conclusie van de kinderrechter dat de 

moeder in Nederland erg onzeker is, klopt volgens de vader niet. Hij wijst erop dat de moeder al meer dan achttien jaar in 

Nederland woont en hier voldoende contacten heeft. 

 

3. De moeder geeft in haar verweerschrift te kennen dat zij met de minderjarige naar Schotland wenst te verhuizen omdat zij in 

Nederland geen familie en weinig vrienden heeft en zich hier erg ongelukkig voelt. De moeder heeft de verhuizing van 

Nederland naar Schotland al volledig geregeld. Zo heeft zij in Schotland een parttime baan gevonden en een woning gehuurd. 

Zij wil nu zo snel mogelijk met de minderjarige naar Schotland vertrekken. De moeder verwacht dat de minderjarige flexibel zal 

reageren op zijn nieuwe woonomgeving. De minderjarige is al regelmatig in Schotland geweest en toen is gebleken dat hij snel 

contact maakt met andere kinderen uit de buurt. Gelet op zijn leeftijd zal de minderjarige de Engelse taal snel volledig 

beheersen, aldus de moeder. Het is de wens van de moeder dat de band tussen de minderjarige en de vader positief en hecht 

blijft en zij zal zich daar dan ook voor inspannen. 

 
      



Stichting Dwaze Vaders 
 
 

21  

 
      

4. Het hof overweegt als volgt. Op grond van artikel 1:253a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kunnen geschillen omtrent de 

gezamenlijke uitoefening van het gezag, waaronder geschillen omtrent de verblijfplaats van het kind, op verzoek van de ouders 

of één van hen aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het 

kind wenselijk voorkomt.  

 

5. Partijen hebben na de mondelinge behandeling van de zaak getracht om via cross border mediation afspraken te maken 

over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor het geval de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats in Schotland heeft en 

voor het geval de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats in Nederland heeft. Uit de faxberichten die na afloop van de cross border 

mediation bij het hof zijn ingekomen, blijkt dat partijen er niet in zijn geslaagd om dergelijke afspraken te maken. Er lag een 

concept overeenkomst voor, die door de advocaat van de vader is overgelegd. De moeder staat achter de inhoud daarvan. De 

vader heeft er op gewezen dat die overeenkomst niet uitvoerbaar is: door de verhuizing zal de moeder niet meer in staat zijn bij 

te dragen in de financiële regeling die de ouders hebben getroffen met het oog op de betaling van de hypotheeklasten, 

verbonden aan de voormalige echtelijke woning, die nog altijd niet is verkocht. Het gevolg daarvan zal zijn dat de vader die 

kosten voor zijn rekening zal moeten nemen en dientengevolge geen middelen meer zal hebben om de kinderalimentatie te 

betalen. Er zal dan geen ruimte meer zijn om de reiskosten, verbonden aan een contactregeling tussen de vader en de 

minderjarige, te betalen. De mediator zag geen mogelijkheid dit probleem op te lossen. Daarnaast wijst de vader er op dat hij 

het onaanvaardbaar vindt dat zijn contacten met de minderjarige door de verhuizing naar het buitenland worden beperkt. De 

moeder is van mening dat de financiële zaken rondom de voormalige echtelijke woning buiten het bestek van de onderhavige 

zaak vallen. Zij wijst er voorts op dat zij nog altijd van plan is er zorg voor te dragen dat de minderjarige na de verhuizing 

eenmaal in de drie weken een weekend omgang heeft met de vader, zoals partijen dat bij de mediator hebben besproken. 

 

6. Het hof ziet aanleiding om de mogelijke financiële gevolgen van een verhuizing van de moeder en de minderjarige naar 

Schotland bij zijn oordeel te betrekken, nu deze gevolgen directe consequenties kunnen hebben voor het contact tussen de 

vader en de minderjarige. Het hof stelt vast dat de regeling die partijen in januari 2010 hebben getroffen met betrekking tot de 

gevolgen van de echtscheiding in financieel opzicht deels ziet op de tijd dat de voormalige echtelijke woning nog niet zal zijn 

verkocht en voor het overige - voor wat betreft de periode na de overdracht van de voormalige echtelijke woning - een definitief 

karakter heeft ter zake van de partner- en de kinderalimentatie. De vader heeft onweersproken gesteld dat de voormalige 

echtelijke woning thans nog niet is verkocht. Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd, acht het hof 

aannemelijk dat de moeder na een verhuizing naar Schotland niet langer in staat zal zijn om haar aandeel in de lasten van de 

voormalige echtelijke woning te voldoen voor de termijn die nog nodig zal zijn om tot verkoop en overdracht van die woning te 

geraken. Het hof acht voorts aannemelijk dat de vader onder die omstandigheden genoodzaakt zal zijn de volledige lasten van 

de hypotheek voor zijn rekening te nemen, ten gevolge waarvan hij niet langer in staat zal zijn de overeengekomen 

kinderalimentatie geheel dan wel gedeeltelijk aan de moeder te voldoen. Het hof acht daarmee het risico aanmerkelijk dat 

partijen er niet in zullen slagen de kosten op te brengen die gemoeid zijn met het reizen van Schotland naar Nederland en 

omgekeerd. Aangezien reeds hiermede het risico aanwezig is dat van een invulling van het ouderschap na een verhuizing naar 

Schotland, in die zin dat de minderjarige op regelmatige basis contact zal onderhouden met de vader, geen sprake meer zal 

kunnen zijn, dient het verzoek van de moeder om met de minderjarige naar Schotland te mogen verhuizen, te worden 

afgewezen.  

 

7. Het hof overweegt hierbij dat de vader en de moeder nog maar kort voordat de moeder een zo forse verandering in het 

ouderschap heeft voorgesteld, tot een allesomvattende regeling inzake de gevolgen van de echtscheiding waren gekomen. Er 

kunnen omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen dat ook reeds kort na het in werking treden van een allesomvattende 

regeling daarin veranderingen optreden. Hetgeen de moeder aan de door haar voorgestelde verandering ten grondslag heeft 

gelegd, acht het hof in relatie tot hetgeen de vader daartegenover heeft gesteld echter niet zodanig zwaarwegend dat dit 

(reeds) nu de door haar voorgestelde verandering rechtvaardigt. Ook het belang van de minderjarige verzet zich in dit geval 

tegen de door de moeder voorgenomen verhuizing naar Schotland vanwege het genoemde aanmerkelijke risico dat het contact 

tussen de vader en de minderjarige verloren zal gaan. 
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8. Ter terechtzitting heeft de moeder te kennen gegeven dat zij in het geval zij geen vervangende toestemming krijgt om met de 

minderjarige naar Schotland te verhuizen, zelf ook in Nederland zal blijven wonen. Het hof gaat ervan uit dat de regelingen die 

partijen zijn overeengekomen in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant onverkort in stand zullen blijven.  

 

9. Mitsdien beslist het hof als volgt.  

 

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP 

Het hof: 

vernietigt de bestreden beschikking en opnieuw beschikkende: 

wijst het inleidende verzoek van de moeder alsnog af; 

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.  

 

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Leuven, De Haan-Boerdijk en Fockema Andreae-Hartsuiker, bijgestaan door mr. 

Verburg als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 augustus 2011.  

 

 

 

 

                                                                           

 
Op de volgende pagina’s het gehele plan van de PvdA en VVD voor de nieuwe berekening van 
kinderalimentatie. 
 
De stichting heeft op dit plan een aantal vragen c.q. op/aanmerkingen en zal dit naar  
dhr. Van der Steur sturen en een afspraak maken om dit met ons te bespreken.  
Wij houden u op de hoogte. 
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PvdA en VVD plan voor de nieuwe berekening van 
kinderalimentatie 

1. Het probleem 

De belangen van de bij een scheiding betrokken kinderen rechtvaardigen de betaling van 
kinderalimentatie. De huidige wettelijke regeling voor de berekening van kinderalimentatie is evenwel 
zeer ingewikkeld. De door de rechtspraak ontwikkelde TREMA-normen zijn niet transparant en kunnen 
niet op een eenvoudige manier worden uitgewerkt door de mensen die alimentatie moeten betalen. 
Een aantal recente rapporten uit binnen- en buitenland, waaronder een onderzoek van TNO en een 
enquête van LBIO heeft laten zien dat de problemen rond de betaling van kinderalimentatie mede 
worden veroorzaakt door de ingewikkelde en niet herkenbare berekening. Het LBIO heeft vastgesteld 
dat in 70% van de echtscheidingen waar alimentatie verschuldigd is, problemen ontstaan. Dat levert 
jaarlijks 10.500 zaken bij het LBIO op. Het LBIO verwacht dat door een eenvoudige en herkenbare 
berekening het aantal procedures over kinderalimentatie zal dalen. Dit bespaart ook veel kosten, zowel 
voor de ouders als voor de overheid (o.a. rechter, rechtsbijstand, griffierechten en kosten LBIO). Door 
alle problemen die samenhangen met de berekening worden de belangen van de bij een scheiding 
betrokken kinderen benadeeld omdat er over de hoogte van kinderalimentatie meer dan nodig is wordt 
gediscussieerd en geprocedeerd. Een vergaande vereenvoudiging van de berekening van 
kinderalimentatie is wenselijk.  

 

2. Het plan in het kort 

Uitgangspunt van de berekeningsmethode is enerzijds het belang van het kind en anderzijds de 
verantwoordelijkheid die ouders hebben en houden voor hun kinderen. Om kinderalimentatie op een 
eenvoudige en eenduidige manier te berekenen stellen PvdA en VVD voor om veel voorkomende 
variabelen terug te brengen tot forfaitaire bedragen. Op een website kan dan op een eenvoudige 
manier de hoogte van de kinderalimentatie worden berekend. Wijziging van omstandigheden leidt dan 
alleen bij overschrijding van de forfaitaire bedragen tot aanpassing van de kinderalimentatie. 
Kinderalimentatie wordt betaald totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wordt voor de 
jong volwassene verlengd tot 23 jaar als er recht is op studiefinanciering1. Ongeacht het inkomen van 
de betalende ouder(s) is er altijd een minimaal bedrag aan kinderalimentatie verschuldigd.  

                                                 
1 De genoemde leeftijdsgrenzen ontslaan de ouders niet van de op hen ook daarna rustende zorgplicht (art. 1:392 BW). De 
jong meerderjarige zal in dat geval moeten aantonen dat er een behoefte aan alimentatie bestaat. In de praktijk komt dit niet 
of nauwelijks voor. 
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Ook bij lage inkomens is er een verantwoordelijkheid voor het kind die niet kan worden afgeschoven op 
de andere ouder. Er is een wettelijk maximum, maar partijen mogen andersluidende afspraken maken. 
De wijziging van de hoogte van de kinderalimentatie hoeft in eerste instantie niet meer door de rechter 
worden vastgesteld. Hiervoor is het LBIO beschikbaar als partijen er zelf niet uitkomen. Is een van de 
partijen het niet eens met het door LBIO vastgestelde bedrag, dan kan men in beroep bij de rechter.  

Vanuit het belang van het bij de scheiding betrokken kinderen, zijn de uitgangspunten: 

- eenvoud en transparantie staan voorop; 

- 80% van de gebruikers moeten het zelf kunnen berekenen; 

- zo min mogelijk variabelen en dan zoveel mogelijk forfaitair; 

- op basis van wettelijke begrippen (behoefte en eventueel draagkracht); 

- uitgangspunt is de behoefte van een kind op basis van NIBUD/CBS statistieken; 

- handhaving van het welvaartsniveau na scheiding is geen voorwaarde en veelal  fictie (o.a. 
gestegen woonlasten); 

- rekening houden met zorgtaak ouders als forfaitaire variabele; 

- ouder draagt altijd minimaal bij; 

- wijziging en beperkt toestaan bij het overschrijden van een bepaalde bandbreedte; 

- tekorten worden verdeeld over beide ouders; 

- ouders zijn geheel vrij om – boven het wettelijk minimum1  andersluidende afspraken te maken; 

- wijziging eerst onderling proberen te regelen aan de hand van eenvoudige regels, dan naar het 
LBIO waarna de gang naar de rechter openstaat. 

 

3. De uitwerking 

3.0 Partijen kunnen de berekening zelf maken. 

Onder het motto: waarom complex als het ook makkelijk kan is gezocht naar een model dat de 
kracht van verschillende bestaande systemen in binnen- en buitenland combineert. Samen met 
de werkgroep is naar een nieuw – zo ideaal mogelijk – model gezocht. Dit leidt ertoe dat partijen 
de berekening zelf kunnen maken, al dan niet op basis van een eenvoudige internet rekentool. 
Dit maakt het proces voor de betrokkenen transparant en verhoogt de acceptatie van de 
uitkomst. Partijen kunnen dan ook bij wijziging van omstandigheden op een eenvoudige manier 
de gewijzigde alimentatie berekenen. Natuurlijk staat altijd de gang naar een mediator, een 
echtscheidingsbemiddelaar, een advocaat of een echtscheidingsnotaris voor iedereen open. 

 

                                                 
1 Hierbij kan zowel gedacht worden aan de volledige wettelijke minimumnorm als alleen aan de wettelijke minimumnorm 
die voortvloeit uit de berekening. Indieners wachten de reactie op de nota af voor een definitieve beslissing. 
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3.1 Contractsvrijheid voor partijen 

Boven het wettelijke minimum zijn partijen geheel vrij andersluidende afspraken te maken en 
deze op te nemen in het ouderschapsplan. 

3.2 Het nieuwe rekenmodel 

Het nieuwe rekenmodel ziet er als volgt uit: 

Stap 1: bepalen van de behoefte van een kind (de kinderen) per maand (gestaffelde 
tabel gebaseerd op percentage van netto gezinsinkomen voor scheiding1) met 
een minimum volgens de Nibud-norm (tabel 1). 

Stap 2: bepalen van de draagkracht van de ouders gebaseerd op het netto inkomen na 
scheiding (inclusief kinderbijslag (werkelijk), kindgebondenbudget (werkelijk) en 
heffingskorting (werkelijk)) verminderd met de vaste lasten (forfaitair)).  

Stap 3: toetsen of het vastgestelde behoeftebedrag ook valt binnen de draagkracht van 
de ouder(s). Indien de draagkracht de betaling van de behoefte niet toestaat, 
wordt het te betalen bedrag verlaagd. Ouders zonder draagkracht betalen in 
ieder geval het wettelijke minimum.  

Stap 4: bepalen per ouder welke lasten na scheiding worden gedragen voor de kinderen 
op basis van de afspraken in het ouderschapsplan (forfaitair, tabel 3) 
kindgebonden kosten2 (forfaitair, tabel 4). 

Stap 5: bepalen te betalen alimentatie (verschil aandeel ouder in behoefte (verdeling op 
basis van draagkracht) ten opzichte van werkelijke last) 

3.3 Het minimum en het maximum 

Het model voorziet in een minimum bijdrage van ouders in de opvoedingskosten van hun 
kind(eren). Dit bedrag is altijd verschuldigd en vloeit voort uit het feit dat het hebben van 
kinderen hoe dan ook geld kost en verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De kosten van de 
kinderen mogen bovendien niet vanwege on- of minvermogendheid op een andere  on- of 
minvermogende ouder worden afgewenteld. Te denken valt aan een bedrag van 600 euro per 
jaar als minimum bedrag ongeacht de hoogte van het inkomen en het aantal kinderen. Het 
maximum is de behoefte die forfaitair wordt bepaald. Partijen mogen daar vrijelijk bij 
overeenkomst van afwijken. 

                                                 
1 Eventueel kan als basis inkomen ook het fiscale verzamelinkomen worden gebruikt. Voordeel is dat dit een door de fiscus 
berekend bedrag is, nadeel is dat dit 2 jaar terugkijkt en dat aftrekposten zoals de hypotheekrente, zijn verwerkt. Op die 
manier is het verzamelinkomen enigszins te beïnvloeden. 
2 Overwogen kan worden  - met het oog op de eenvoud – om de kindgebonden kosten niet mee te nemen in de berekening 
van kinderalimentatie. De afspraken over de verdeling van de kindgebonden kosten kunnen dan worden opgenomen in het 
ouderschapsplan. Voordeel is dat de berekening van de kinderalimentatie niet wijzigt als partijen andere afspraken maken 
over de verdeling van de kindgebonden kosten. 
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3.4 De looptijd 

PvdA en VVD stellen voor dat kinderalimentatie moet worden betaald vanaf het 
moment van de scheiding totdat het kind de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De 
verplichting tot het betalen van kinderalimentatie wordt verlengd met het aantal jaren 
dat het betreffende kind studiefinanciering ontvangt tot het maximum van 23 jaar. 
Partijen kunnen vrijwillig een langere periode afspreken. 

3.5 De forfaitaire variabelen 

 Op basis van forfaitaire variabelen wordt de hoogte van de kinderalimentatie 
vastgesteld. Om de berekening van de kinderalimentatie niet onnodig ingewikkeld te 
maken en de mogelijkheid tot discussie over de hoogte van de kinderalimentatie tot 
het minimum te beperken wordt uitgegaan van een gestaffeld systeem van slechts 
enkele variabelen. Er hoeven dus maar vier gegevens te worden ingevuld, te weten: 

1.de behoefte op basis van het netto gezinsinkomen voor de scheiding en het aantal 
kinderen 

2.de draagkracht op basis van het netto inkomen per ouder na scheiding 

3.kindgebondenkosten op basis van het netto gezinsinkomen voor scheiding en de 
leeftijd van het kind/de kinderen 

4.verblijfspercentage op basis van het aantal nachten per jaar dat het kind bij de 
ouder verblijft.  

3.6 Advisering over de betaling en de hoogte van kinderalimentatie 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling van PvdA en VVD dat de nieuwe 
berekeningsmethodiek niets wijzigt in de advisering door de bestaande deskundigen. 
Uitgangspunt is de internettool die door LBIO en de Raad voor de Rechtsbijstand als 
open source programma wordt bijgehouden. Indien partijen naast of in plaats van 
deze deskundigen een toelichting willen op de berekeningsmethodiek kunnen zij ook 
terecht bij het LBIO die de berekening kan maken. 

3.7 Wijziging van de alimentatie 

Het is van groot belang dat de kinderalimentatie op een makkelijke en snelle manier 
kan worden gewijzigd als de omstandigheden van de betalende ouder(s) zich 
wijzigen. Bij gewijzigde omstandigheden kunnen ouders eenvoudig via het internet de 
aangepaste hoogte van de kinderalimentatie vaststellen. De forfaitaire bedragen 
hoeven niet tot ingewikkelde berekeningen te leiden. Zij zorgen er daarnaast voor dat 
er alleen bij relevante wijzigingen sprake zal zijn van een aanpassing van de 
verschuldigde kinderalimentatie. PvdA en VVD stellen daarnaast voor dat het LBIO 
beschikbaar is op verzoek van een van de partijen of beide partijen, voor een 
berekening van de kinderalimentatie als partijen er niet uitkomen. Aan de berekening 
van het LBIO zou dan een titel in enige vorm kunnen worden gegeven. Zijn partijen 
het niet eens met het LBIO, dan kunnen zij naar de rechter. Deze hanteert ook 
dezelfde wettelijke systematiek als hiervoor beschreven. Binnen het LBIO wordt een 
raad van advies geformeerd (“Alimentatieraad”) die beschikbaar is voor het doen van  
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richtinggevende uitspraken over de berekening van de hoogte van de 
kinderalimentatie als er sprake is van uitzonderingen die in het model niet zijn 
voorzien. De (gewijzigde) afspraken worden onderdeel van het ouderschapsplan. 
Denkbaar is ook dat deze Alimentatieraad fungeert als instantie om bezwaar te 
maken tegen een besluit of berekening van het LBIO. Uiteraard is het ook mogelijk 
een executoriale titel te verkrijgen via de rechter of op basis van een notariële akte. In 
de gevallen waarbij de rechter het ouderschapsplan goedkeurt is in een titel al 
voorzien.  

3.8 Van civiel naar bestuursrecht? 

Een van de vragen die nog niet definitief door de indieners is beantwoord is de vraag 
of het de civiele of de bestuursrechter zou moeten zijn die als beroepsinstantie 
fungeert voor het geval de berekening van het LBIO de partijen niet bevalt. Beide is 
wat de indieners betreft een mogelijkheid.    

3.9 Het effect van nieuwe partners 

PvdA en VVD vinden dat de komst van een nieuwe partner eigenlijk niet tot een 
aanpassing van de kinderalimentatie zou moeten leiden. Het is bekend dat de 
mogelijke verhoging van kinderalimentatie in een aantal gevallen leidt tot het 
verzwijgen van de nieuwe relatie. PvdA en VVD hebben wel vastgesteld dat dit 
uitgangspunt in sommige gevallen tot onacceptabele gevolgen zou kunnen leiden. Zij 
zijn benieuwd naar de ideeën van de geconsulteerden over dit probleem.  

3.10 Aanleverplicht 

Teneinde te garanderen dat aan het LBIO of derden de benodigde informatie wordt 
aangeleverd om de berekening te kunnen maken, zal op het niet aanleveren van de 
informatie vaststelling van de kinderalimentatie plaatsvinden op basis van de 
maximale schalen. Dat moet garanderen dat de benodigde informatie wordt verstrekt.  

3.11 Wettelijke wijzigingen 

Indieners zullen in een latere fase en afhankelijk van de definitieve uitkomst 
inventariseren welke wettelijke regelingen gewijzigd zullen moeten worden om de 
nieuwe methodiek vast te leggen. Duidelijk is al wel dat in het kader van de wet Werk 
en Bijstand op basis van de nieuwe methodiek zal moeten worden gewerkt. Indieners 
willen in dat kader ook regelen dat deze systematiek ook wordt gebruikt in plaats van 
de nu gebruikte verhaalsbijdrage.  
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4. Overgangsrecht 

Nieuwe gevallen worden behandeld op basis van de nieuwe wettelijke regeling. PvdA 
en VVD stellen voor dat ten aanzien van het overgangsrecht wordt vastgesteld dat de 
behoefte die aan de oorspronkelijke berekening ten grondslag heeft gelegen tot 
uitgangspunt wordt gekozen, ook bij wijzigingen op basis van de nieuwe regeling. 
Partijen kunnen op gezamenlijk en bij relevante wijziging in aanmerking komen voor 
de nieuwe wettelijke regeling. In alle andere gevallen wordt de kinderalimentatie 
alleen herberekend op basis van de nieuwe methodiek als er sprake is van 
gewijzigde omstandigheden.  

 

5. De werkgroep 

5.1 De opstellers zijn voor het uitwerken van dit nieuwe model veel dank verschuldigd 
aan de leden van de werkgroep die de opstellers hebben geadviseerd. Deze 
werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van het LBIO, de Raad voor de 
Rechtsbijstand en op persoonlijke titel: Dr. M. Jonker, Dr. I. Curry-Sumner, Dr. B. 
Dijksterhuis, P.P.  van der Ploeg FFP RFEA, en mevr. mr. I. Bol. Het uiteindelijk 
gekozen system geeft niet noodzakelijk ook hun persoonlijke visie weer. Het is een 
keuze die door PvdA en VVD werd gemaakt op basis van de ingewonnen adviezen.  

5.2 Bij het opstellen van het nieuwe model zijn de volgende modellen en 
berekeningsmethodieken in ogenschouw genomen: 

 - Het Engelse systeem; 

 - het Noorse systeem; 

 - De TREMA-normen uit Nederland; 

-  Het systeem ontwikkeld door advocaat en mediator Bol in diverse 
uitvoeringen; 

 - De rekentool KART van de Raad voor Rechtsbijstand 

 

6. De verdere procedure 

Deze nota wordt op donderdag 29 september 2011 aangeboden aan staatssecretaris 
Teeven. Aan de staatssecretaris wordt verzocht om mee te delen wat hij van het 
voorstel vindt. Daarnaast zal de nota door PvdA en VVD in informele consultatie 
worden gebracht tot en met 30 oktober 2011. Alle betrokken belangengroepen en bij 
kinderalimentatie betrokken organisaties en instellingen worden uitgenodigd hun 
commentaar te geven en de opstellers van suggesties te voorzien. Hierna zal een 
definitieve versie worden opgesteld. Het LBIO en de Raad voor de Rechtsbijstand zijn 
bereid het voorstel aan wetenschappers voor te leggen om hun oordeel te vernemen.  
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Bijlage: Begrippenlijst bij Nota Kinderalimentatie 

Behoefte van het kind: de totale behoefte wordt vastgesteld op basis van het netto gezinsinkomen voor 
scheiding. De totale behoefte wordt gedeeld door het aantal kinderen waarna de kinderalimentatie per 
kind kan worden berekend. In het netto gezinsinkomen wordt de kinderbijslag en het 
kindgebondenbudget meegenomen.  

Forfaitaire kindgebondenkosten: dit zijn de vaste lasten van kinderen zoals kleding, sport, school, 
zakgeld etc. Deze kosten worden forfaitair afhankelijk van de leeftijd van het individuele kind en het 
netto gezinsinkomen voor scheiding, vastgesteld. 

Zorgverdeling: op basis van het aantal nachten dat het kind bij de ouder verblijft wordt forfaitair de 
verdeling van de verblijfskosten bepaald 

Forfaitaire draagkracht: de draagkracht hangt samen met het netto inkomen na scheiding en wordt 
forfaitair bepaald. In het netto inkomen wordt de kinderbijslag en het kindgebondenbudget 
meegenomen. 

Gewijzigde omstandigheden: niet alle gewijzigde omstandigheden leiden tot aanpassing van de 
kinderalimentatie. Onder gewijzigde omstandigheden moet men verstaan: wegvallen dubbele woonlast; 
wijziging van het eigen inkomen; wijziging afspraken over verblijf kind of kindgebondenkosten. 
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Bijlage 2: tabellen 

Tabel 1: Totale behoefte per maand     

netto gezinsinkomen per maand 
voor scheiding 

1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 of meer 
kinderen 

tot 1500  € 150,00  € 250,00  € 325,00   € 400,00 

1500 - 2000  € 210,00  € 350,00  € 455,00   € 560,00 

2000 - 2500  € 270,00  € 450,00  € 585,00   € 720,00 

2500 - 3000  € 330,00  € 550,00  € 715,00   € 880,00 

3000 -3500  € 390,00  € 650,00  € 845,00   € 1.040,00 

3500 -4000  € 450,00  € 750,00  € 975,00   € 1.200,00 

4000 -4500  € 510,00  € 850,00  € 1.105,00   € 1.360,00 

4500 -5000  € 570,00  € 950,00  € 1.235,00   € 1.520,00 

5000 en meer  € 630,00  € 1.050,00  € 1.365,00   € 1.680,00 

 



 

31 

 

                  

 

 

 

 

             

Tabel 2: Draagkracht per ouder 
netto inkomen per maand na scheiding draagkracht 

€          0,00 € 1.200,00 € 50,00 

€  1.200,00 €  1.350,00 €  70,00 
€ 1.350,00 € 1.500,00 € 140,00 
€ 1.500,00 € 1.650,00 € 240,00 
€ 1.650,00 € 1.800,00 € 340,00 
€ 1.800,00 € 1.950,00 € 440,00 
€ 1.950,00 € 2.100,00 € 540,00 
€ 2.100,00 € 2.400,00 € 640,00 
€ 2.400,00 € 2.700,00 € 840,00 
€ 2.700,00 € 3.000,00 € 1.040,00 
€ 3.000,00 € 3.450,00 € 1.240,00 
€ 3.450,00 € 3.900,00 € 1.540,00 
€ 3.900,00 € 4.350,00 € 1.840,00 
€ 4.350,00 € 4.800,00 € 2.140,00 
€ 4.800,00 € 5.250,00 € 2.440,00 
€ 5.250,00 € 5.700,00 € 2.740,00 
€ 5.700,00 € 6.150,00 € 3.040,00 
€ 6.150,00 € 6.500,00 € 3.340,00 

toename draagkracht per € 450 extra 
inkomen 

€ 300,00 
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Tabel 3: Percentage verblijf kind bij ouders   

Aantal nachten per jaar bij ouder waar kind het minst 
verblijft 

 referentie 

van tot en met %  

0 19 0 incidenteel 

20 44 7 1 nacht in de twee weken 

45 69 14 1 nacht per week 

70 94 21 3 nachten per twee weken 

95 119 29 2 nachten per week 

120 149 37 5 nachten per twee weken 

150 169 45 3 nachten per week 

170 182 50 7 nachten per twee weken 

Percentage bij andere ouder is 100 - tabelpercentage   
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Tabel 4: Kindgebondenkosten per kind     

netto gezinsinkomen per maand voor scheiding 
0-6 jaar

6-12 
jaar 

12-18 
jaar 

 

tot 1500 € 25,00 € 36,25 € 50,00 minimum 

1500 - 2000 € 35,00 € 50,75 € 70,00  

2000 - 2500 € 45,00 € 65,25 € 90,00  

2500 - 3000 € 55,00 € 79,75 
€ 

110,00 
 

3000 -3500 € 65,00 € 94,25 
€ 

130,00 
 

3500 -4000 € 75,00 
€ 

108,75 
€ 

150,00 
 

4000 -4500 € 85,00 
€ 

123,25 
€ 

170,00 
 

4500 -5000 € 95,00 
€ 

137,75 
€ 

190,00 
 

5000 en meer 
€ 

105,00 
€ 

152,25 
€ 

210,00 
maximum 
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Bijlage 3: voorbeelden 

Voorbeeld 1: stijging inkomen na scheiding, gedeelde zorg 
 
Kinderen: dochter 10 jaar en zoon 14 jaar oud.  
Vrouw gaat direct na scheiding (meer) werken, gedeelde zorg  
(jongste kind 3 dagen in 14 dagen bij de man, oudste kind om de week de ene week bij de man en de 
andere week bij de vrouw, vakanties 50/50).  
Kinderen staan beiden bij de vrouw ingeschreven GBA, vrouw betaalt de kindgebondenkosten. 
 
Netto gezinsinkomen per maand voor scheiding: 
Salaris man  €   2.300 
Salaris vrouw  €          0 
Kinderbijslag  €      172 
Kindgebondenbudget €        71 
Totaal   €   2.543 
 
Stap 1: Behoefte volgens tabel 1:  € 550 (€ 275 per kind) 
 
Netto maandinkomen na scheiding:  Man   Vrouw 
Salaris      €  2.300  €    937 
Extra heffingskorting    €         0  €    151 
Kinderbijslag     €         0  €    172 
Kindgebondenbudget    €         0  €    142 
Totaal      €  2.300  € 1.402 
 
Stap 2: Draagkracht volgens tabel 2  €    640  €    140 
In percentage            82%               18% 
 
Stap 3: Totale draagkracht (€ 780) is groter dan totale behoefte (€ 550) dus blijft de behoefte € 550  
(€ 275 per kind). 
 
Stap 4: Welke lasten worden door welke ouder gedragen (afspraken ouderschapsplan) 
Kindgebondenkosten (forfaitair): 
Kind 10 jaar  €   80 
Kind 14 jaar  € 110 
Worden betaald door de vrouw 
 
Verblijfspercentage (forfaitair): 
Kind 10 jaar oud     Kind 14 jaar oud 
21% bij de man     50% man 
79% bij de vrouw     50% vrouw 
 
Stap 5: Berekening kinderalimentatie: 
     Kind 10 jaar     Kind 14 jaar 
   Totaal  Man  Vrouw  Totaal  Man  Vrouw 
Behoefte  € 275  € 226  €   49  € 275  € 226  €   49 
Kindgeb.kosten €   80-/- €     0  €   80 -/- € 110 -/- €     0  € 110 -/- 
Overige kosten € 195-/- €   41 -/- (21%)€ 154 -/- (79%)€ 165 -/- €   82,50 -/-  €   82,50 -/- 
Kinderalimentatie   € 185  € 185 -/-   € 143,50 € 143,50 -/- 
 
De man betaalt in totaal € 328,50 (€ 185 + € 143,50) per maand aan de vrouw. 
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 Voorbeeld 2: welstand na scheiding is niet te handhaven 
 
Man is ontslagen vlak voor echtscheiding en heeft net een nieuwe baan met lager inkomen. 
Kinderen 10 en 14 jaar oud, wonen beiden bij moeder, 2 nachten in de 14 dagen bij vader.  
 
Netto gezinsinkomen per maand voor scheiding: 
Salaris man  €  4.000 
Salaris vrouw  €         0 
Kinderbijslag  €     172 
Kindgebondenbudget  €         0 
Totaal   €  4.172 
 
Stap 1: Behoefte volgens tabel:  € 850 (€ 425 per kind) 
 
Netto maandinkomen na scheiding: 

Man   Vrouw 
Salaris     € 2.300  €        0 
Extra heffingskorting   €         0  €        0 
Kinderbijslag    €         0  €    172 
Kindgebondenbudget   €         0  €    142 
Totaal     € 2.300  €    314 

 
Stap2: Draagkracht   €    640  €      50 
In percentage           93%                  7% 
 
Stap 3: Totale draagkracht (€ 690) is kleiner dan totale behoefte (€ 850) dus wordt de behoefte 
verlaagd naar € 690 (€ 345 per kind). Dit is meer dan het minimum. 
 
Stap 4: Welke lasten worden door welke ouder gedragen 
Kindgebondenkosten: 
Kind 10 jaar  €   80 
Kind 14 jaar  € 110 
Worden betaald door de vrouw 
 
Verblijfspercentage: 
14% bij de man 
86% bij de vrouw 
 
Stap 5: Berekening kinderalimentatie: 
     Kind 10 jaar     Kind 14 jaar 
   Totaal  Man  Vrouw  Totaal  Man  Vrouw 
Behoefte  € 345  € 321  €   24  € 345  € 321  €   24 
Kindgeb.kosten €   80-/- €     0  €   80 -/- € 110 -/- €     0  € 110 -/- 
Overige kosten € 265 -/- €   37 -/- (14%)€ 228 -/- (86%)€ 235 -/- €   33 -/- € 202 -/- 
Kinderalimentatie   € 284  € 284 -/-   € 288  € 288 -/- 
 
De man betaalt in totaal € 572 per maand aan de vrouw. 
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Voorbeeld 3: verdeling tekort over de ouders / minimumnorm 
 
Inkomen man € 19.000 bruto per jaar, vrouw geen inkomen. Twee kinderen (5 en 7 jaar oud) wonen bij 
vrouw, 52 nachten per jaar bij man. 
 
Netto gezinsinkomen per maand voor scheiding: 
Salaris man   € 1.303 
Salaris vrouw   €        0 
Extra heffingskorting vrouw €    166 
Kinderbijslag   €    144 
Kindgebondenbudget   €    122 
Totaal    € 1.735 
 
Stap 1: Behoefte volgens tabel:  € 350 (€ 175 per kind) 
 
Netto maandinkomen na scheiding: 

Man   Vrouw 
Salaris     € 1.303  €        0 
Extra heffingskorting   €         0  €        0 
Kinderbijslag    €         0  €    144 
Kindgebondenbudget   €         0  €    122 
Totaal     € 1.303  €    266 
 
Stap 2: Draagkracht   €       70  €      50 
 
Stap 3: Totale draagkracht (€ 120) is kleiner dan totale behoefte (€ 350) dus wordt de behoefte 
verlaagd naar € 120 (€ 60 per kind). Dit is lager dan het minimum. Minimumbehoefte wordt daarom 
toegepast: € 250 (€ 125 per kind). 
 
Verdeelsleutel wordt bij de minimumbehoefte aangepast aan de verhouding van het netto inkomen: 
Man 83 %  Vrouw 17 % 
 
Stap 4: Welke lasten worden door welke ouder gedragen 
Kindgebondenkosten: 
Kind 5 jaar  € 25 (minimum) 
Kind 7 jaar  € 36 (minimum) 
Worden betaald door de vrouw 
 
Verblijfspercentage: 
52 nachten per jaar = 14% bij de man 
86% bij de vrouw 
 
Stap 5: Berekening kinderalimentatie: 
     Kind 5 jaar     Kind 7 jaar 
   Totaal  Man  Vrouw  Totaal  Man  Vrouw 
Behoefte  € 125  € 104  €   11  € 125  € 104  €   11 
Kindgeb.kosten €   25 -/- €     0  €   25 -/- €   36 -/- €     0  €   36 -/- 
Overige kosten € 100-/- €   14 -/- €   86 -/- €   89 -/- €   12 -/- €   77 -/- 
Kinderalimentatie   €   90  €   90 -/-   € 102  € 102 -/- 
 
De man betaalt in totaal € 192 per maand aan de vrouw. 

 

 



 


	p01 nb70 Voorblad
	p03 nb70 Colofon
	p04 nb70 Bestuurstafel en Recht toe Recht aan
	p05 nb70 vervolg Recht toe Recht aan
	p06 nb70 nieuwe regels en notarissen en kinderombudsman
	p07 nb70 vervolg p06 kinderombudsman en website voor jongeren
	p08 nb70 vervolg p07 website en vader en groenlinks
	p09 nb70 vervolg p08 veiligheid en classificatie
	p10 nb70 VN  en Europese Commissie
	p11 nb70 vervolg Commissie en Dossier Hechting
	p12 nb70 vervolg p11 Hechting
	p13 nb70 vervolg p12 Hechting
	p14 nb70 vervolg p13 hechting en berekening eenvoudiger
	p15 nb70 financiële lasten
	p16 nb70 Tuchtcollege
	p17 nb70 vervolg p16 Tuchtcollege
	p18 nb70 vervolg p17 Tuchtcollege
	p19 nb70 Uitspraak 1
	p20 nb70 Uitspraak 2
	p21 nb70 Uitspraak 3
	p22 nb70 Uitspraak 4
	p23 nb70 PvdA en VVD plan
	p24 nb70 PvdA en VVD plan
	p25 nb70 PvdA en VVD plan
	p26 nb70 PvdA en VVD plan
	p27 nb70 PvdA en VVD plan
	p28 nb70 PvdA en VVD plan
	p29 nb70 PvdA en VVD plan
	p30 nb70 PvdA en VVD plan
	p31 nb70 PvdA en VVD plan
	p32 nb70 PvdA en VVD plan
	p33 nb70 PvdA en VVD plan
	p34 nb70 PvdA en VVD plan
	p35 nb70 PvdA en VVD plan
	p36 nb70 PvdA en VVD plan
	p38 nb70 AChterkant

