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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. 71:  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  19.30 -  22.00 06-29027506 

 
De Stichting Dwaze Vaders is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, Den Haag onder nummer: 41155916 
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PVV:  

Pak alimentatie aan! 
 
 
De partneralimentatie bij echtscheidingen moet worden 
teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Dat vindt PVV-kamerlid 
Louis Bontes.  
Hij komt nog dit voorjaar met een wetsvoorstel. Spits pakt 
vandaag groot uit met het nieuws op de cover. 
„Het huidige systeem is volstrekt achterhaald.”Aanleiding voor 
het wetsvoorstel vormden de talloze klachten die de PVV 
ontving van mannen en vrouwen die het hoofd nauwelijks 
boven water kunnen houden door hun 
alimentatieverplichtingen. Jaarlijks vinden er 30.000 
echtscheidingen plaats, waarbij in ruim éénzesde van de 
gevallen partneralimentatie wordt toegewezen. 
 
Emancipatie 

Bontes meent dat dit emancipatie tegenwerkt. „Mannen en 
vrouwen zijn gelijk en moeten op eigen benen kunnen staan. 
Het is niet van deze tijd om ervan uit te gaan dat één van 
beiden niet kan werken voor zijn geld.” De PVV’er constateert 
bovendien dat de toewijzing van alimentatie te vaak zorgt voor 
misbruik van de ex. „Het is helaas geen uitzondering dat 
partners een nieuwe relatie niet registreren zodat ze langer 
kunnen profiteren van hun alimentatie”, aldus Bontes, die mails 
heeft ontvangen van mensen bij wie het water aan de lippen 
staat. „Alimentatieverplichtingen kunnen grote financiële 
problemen hebben. Mijn voorstel is in de eerste plaats bedoeld 
om de mensen tegemoet te komen die jarenlang op een houtje 
moeten bijten om hun bankhangende partner te kunnen 
financieren.Een nadelig gevolg is dat partners mogelijk sneller 
in de bijstand terecht komen. 
 
Vangnet 
In het huidige stelsel hebben ze twaalf jaar lang een financieel 
vangnet, dat wordt met zeven jaar verkort. „Het is uiteraard niet 
de bedoeling dat we mensen massaal de bijstand in jagen. 
Daar lijkt ook geen sprake van”, aldus Bontes. „In de vijf jaar 
alimentatie kun je zelfs nog een opleiding afronden, als het 
nodig zou zijn. De enkele nieuwe bijstandsgevallen worden 
gelukkig gedekt door minder belastingteruggave. Daarmee 
kost het voorstel de overheid geen geld, dat was voor mijn 
partij heel belangrijk.” 
 
Bron: Website PVV 
 

 

                   
 

Een 

huwelijksdividend 

van 12 jaar is ook 

niet zaligmakend 
  

 
Vrouwen, wees eens eerlijk, wat klinkt aantrekkelijker? 
Twaalf jaar lang elke maand een fijn bedrag gestort te 
krijgen zonder daar iets voor te hoeven doen. Of: zelf een 
baan zoeken, je dagelijks naar je werk slepen en daar een 
schamel loontje voor vangen. Ondanks alle sociaal 
wenselijke opvattingen over de waarde van werk voor je 
zelfbeeld en ontwikkeling, zullen velen toch voor dat 
eerste kiezen, vermoed ik. Zeker als je ook een gezin en 
een huishouden moet runnen.  
De opgeworpen vraag mag wat ridicuul klinken, toch zou het 
zomaar kunnen dat je na je scheiding voor een dergelijke 
keuze komt te staan. Weliswaar heet de eerste optie dan 
anders, namelijk: partneralimentatie, maar het principe is 
hetzelfde. 
 
Partneralimentatie is bedoeld voor mensen - veelal vrouwen - 
die na hun echtscheiding onvoldoende inkomsten hebben om 
in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De persoon die 
betaalt is de ex in kwestie, en de hoogte van het bedrag is 
onder meer afhankelijk van de levensstandaard ten tijde van 
het huwelijk. 
 
Op het eerste gezicht klinkt het redelijk. Vrouwen die hun 
carrière hebben opgegeven om voor de kinderen te zorgen, 
kun je niet van de ene op de andere dag in een 
bijstandsuitkering parkeren terwijl hun man vrolijk op grote voet 
doorleeft. Tegenover zo'n opoffering van de kant van de vrouw, 
mag best een financiële compensatie staan. 
 
In één op de zes echtscheidingen wordt die dan ook 
toegewezen door de rechter, maar het komt ook voor dat exen 
het onderling regelen. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek bedroeg de partneralimentatie in 2009 bij ruim een 
kwart van de scheidingen meer dan 1200 euro. Hoe lang die 
alimentatie voortduurt hangt af van de huwelijksduur. Vrouwen 
die langer dan vijf jaar getrouwd zijn geweest, hebben recht op 
maximaal twaalf jaar. 
 
Twaalf jaar, het is nogal wat. Natuurlijk heeft een net 
gescheiden vrouw die het grootste deel van haar tijd heeft 
doorgebracht als huismoeder, niet direct de volgende dag een 
baan gevonden. Maar of ze daar ruim een decennium voor 
nodig heeft..? Ik betwijfel het. Terecht dus dat VVD, PvdA en 
D66 nu aan een wetsvoorstel werken om die maximale termijn 
te verkorten. 
 
Als de partijen straks een Kamermeerderheid voor hun voorstel 
weten te vinden, zullen vrouwen in de toekomst hopelijk sneller 
dat afhankelijkheidslijntje doorsnijden. Want laten we wel 
wezen; de jaren dat het huwelijk voor vrouwen hun 
levensverzekering was, liggen ver achter ons. Vrouwen van 
tegenwoordig zijn opgevoed met de wijze les: 'je diploma is je  

Lees ik het nou goed ??? Het zal toch 

niet waar zijn?? Eindelijk!!! 
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eerste man' en hebben dus geen ex nodig die fungeert als 
inkomstenbron. Daarbij komt dat niets zo vervelend is als 
financiële afhankelijkheid. Stel je voor dat je ex zijn baan 
verliest! Dan kun je wel fluiten naar je huwelijksdividend. 
 
Los daarvan is het voor vrouwen zelf ook beter als ze gelijk na 
hun breuk aan de slag gaan. Na twaalf jaar wachten mis je niet 
alleen twaalf jaar werkervaring, maar ben je ook twaalf jaar 
ouder. Geen van beide een aanbeveling voor herintreding op 
de arbeidsmarkt. 1200 euro mag dan een hoop geld zijn; 
onafhankelijkheid is onbetaalbaar. 
 
Bron: Trouw 
 
 

Termijn voor betalen van 

alimentatie aan ex-

partner kan best een 

stuk korter 

 

  
De Tweede Kamer denkt al langere tijd na over de vraag of 
de bestaande regelingen rond alimentatie voor de ex-
partner bij echtscheiding nog wel bij de huidige 
maatschappelijke verhoudingen passen.  
 
PvdA, VVD en D66 kondigden in september aan nog voor het 
einde van het jaar te willen komen met 
moderniseringsvoorstellen. Ze deden die aankondiging toen zij 
met het plan kwamen om de alimentatieregeling voor kinderen 
sterk te vereenvoudigen. 
 
Die voorstellen werden welwillend ontvangen door de andere 
Kamerfracties, maar over de partneralimentatie werd sindsdien 
niets van de drie partijen vernomen. 
 
De PVV heeft VVD, PvdA en D66 nu ingehaald. Gisteren werd 
bekend dat de partij op korte termijn met voorstellen komt om 
de maximumtermijn voor partneralimentatie te verkorten van 
twaalf naar vijf jaar. 
 
Harde woorden gebruikte PVV-Kamerlid Louis Bontes om zijn 
voorstel te motiveren: "Het is in eerste instantie bedoeld om 
mensen tegemoet te komen die jarenlang op een houtje 
moeten bijten om hun bankhangende partner te kunnen 
financieren". Die taal stuit tegen de borst. Maar 
goedbeschouwd is er wel degelijk aanleiding om de 
maximumtermijn te verkorten. 
 
Het sociaal-economisch beleid in Nederland is tegenwoordig 
gericht op het bevorderen van de economische zelfstandigheid 
van mensen, ook van partners in een relatie. Verkorting van de 
termijn waarin alimentatie kan worden toegekend als na een 
scheiding een ex-partner te weinig inkomsten heeft, past in dat 
streven. 
 
In het PVV-voorstel kan in dat geval voortaan maximaal vijf 
jaar alimentatie toegewezen worden. Die periode lijkt lang 
genoeg om ook vrouwen (om wie het meestal gaat) met de 
grootste afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om 
betaald werk te vinden. 

Om de alimentatietermijn zo drastisch in te korten, moet er wel 
aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorop staat het 
belang van de eventuele kinderen. De financiële last van hun 
opvoeding zal voor een langere termijn naar draagkracht over 
beide partners verdeeld moeten worden. 
 
Bovendien zijn niet alle vrouwen over één kam te scheren. 
Economische afhankelijkheid van vrouwen hangt sterk samen 
met hun leeftijd; voor vrouwen op leeftijd kan het lastig zijn 
werk te vinden. Voor een succesvolle hervorming van de 
regelingen rond alimentatie is meer maatwerk nodig dan 
Bontes met zijn opmerking over bankhangende exen lijkt te 
suggereren. 

 
Bron: Trouw 
 
 
 

Vaker  jacht op alimentatie 

 
Alsof ze hem de oorlog heeft verklaard. Zo voelen de 
acties van zijn ex-vrouw voor de 36-jarige Edwin uit 
Rozenburg. "Ze weet dat ik het niet kan betalen en toch 
schakelt ze het LBIO in." 

 
Edwin is een van de 13.500 alimentatieplichtigen die vorig jaar 

wegens wanbetaling het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen (LBIO) achter zich aan kreeg.  

In 2010 kreeg het LBIO nog 2100 verzoeken om de 
partneralimentatie te innen. Het bureau heeft verregaande 

bevoegdheden om de alimentatie te verhalen. Desnoods via de 
verkoop van de inboedel, de auto of het huis.  
 
Deurwaarder 

"In de laatste brief stond dat ze beslag gaan leggen op mijn 
loon en de deurwaarder langs sturen. Wat willen ze nu van 

mij? Ik heb een hypotheek van 800 euro per maand, een 
inkomen van 1.200 netto. Dan kan ik toch geen 400 euro 

alimentatie meer betalen?" In 2008 verdiende Edwin nog goed 
tot hij in 2010 door de crisis ontslagen werd. Eerst viel hij terug 

naar een werkeloosheidsuitkering. Sinds vorig jaar heeft hij 
weer een fulltime baan. Maar wel een die nog minder geld 

oplevert dan zijn uitkering toen. 
 
Naar de rechter  

Alimentatieplichtigen van wie het inkomen daalt, kunnen naar 

de rechter stappen om het alimentatiebedrag te laten verlagen 
of helemaal op nihil te laten zetten. "Maar dan moet je wel die 

advocaat kunnen betalen. Weet je wat dat kost? Al snel 200 
euro per uur. Als ik dat geld had gehad, had ik ook die 

alimentatie kunnen betalen", zegt Edwin. 
 

Het is de fuik waar volgens Perry Stuart van Stichting Dwaze 
Vaders veel gescheiden vaders in terecht komen. "Ze gaan in 

inkomen achteruit, maar hebben ook het geld niet om dit via de 
rechter recht te laten zetten. Meestal verdienen ze namelijk 

nog steeds net iets te veel om voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand in aanmerking te komen. Terwijl die ex-vrouw 

daar meestal wel voor in aanmerking komt." 
 
Recessie  

Volgens LBIO-directeur Leo de Bakker stijgt het aantal 

aanvragen dat het bureau binnenkrijgt door de recessie. "Bij de 
vorige recessie steeg het aantal met 30 procent." De stijging  
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komt niet alleen doordat mannen alimentatie niet meer kunnen 

betalen, maar ook doordat ontvangende vrouwen sneller het 
LBIO inschakelen. "Als het economisch goed gaat, willen 

vrouwen het nog wel eens een paar maanden aanzien. Maar 
niet in crisistijd." 

 
LBIO 

"Het LBIO is in feite niets anders dan een deurwaarder. Ze 
kunnen niet anders. Want zolang de rechter er niet aan te pas 

is geweest, geldt het bedrag dat bij de scheiding is 
vastgesteld", zegt Paul de Gier van de Vereniging van 

Familierecht Advocaten en Scheidingmediators. Daarom is het 
volgens hem belangrijk zo snel mogelijk een zaak aan te 

spannen.  

Bron: De Stentor 

De verhuisclausule in het 

ouderschapsplan 

Echtscheiding, twee ouders, twee adressen. En dan wil een 
van de twee verhuizen. Dat heeft grote gevolgen voor 
kinderen, onafhankelijk van de afstand.  

Veranderen van school, sportvereniging of muziekschool, de 
sociale omgeving van het kind. Extra druk op de afgesproken 
zorgverdeling, waardoor de kinderen een van de ouders 
mogelijk minder gaan zien. In de meeste gevallen is 
toestemming van de andere ouder noodzakelijk. Bij weigering 
kan de rechter worden gevraagd om vervangende 
toestemming. Vraag: in welke situatie is die toestemming 
vereist? En, voor het geval de rechter een beslissing moet 
nemen, welke criteria zijn dan van belang? Of hoort verhuizen 
in het ouderschapsplan? 
 
Om de vraag te kunnen beantwoorden of toestemming van de 
andere ouder noodzakelijk is om te kunnen verhuizen met de 
kinderen, is het van belang om na te gaan of sprake is van 
gezamenlijk gezag. Ouders die met elkaar getrouwd zijn 
geweest, hebben door het huwelijk automatisch het 
gezamenlijk gezag gekregen. Voor ouders die niet met elkaar 
getrouwd zijn geweest, geldt dat zij het gezamenlijk gezag 
hebben wanneer zij dat op hun beider verzoek hebben laten 
inschrijven bij de rechtbank of wanneer de rechter dit zo op 
verzoek van de ouders of één van hen heeft beslist. 
 
Voor ouders die wel gezamenlijk het gezag uitoefenen, geldt 
dat toestemming nodig is van de andere ouder voor een 
verhuizing met kinderen na een scheiding. Ook wanneer de 
afstand relatief kort is. Als de andere ouder deze toestemming 
weigert, kan de rechter worden gevraagd om vervangende 
toestemming te verlenen. Het belang van het kind staat daarbij 
voorop. 
 
Een belangrijke factor in de belangenafweging is of er goede 
contact- en omgangsmogelijkheden zijn na de verhuizing. 
Indien sprake is van een voorgenomen verhuizing met de 
kinderen naar het buitenland, dan wordt de toestemming niet 
snel verleend. Daarnaast geldt dat de verhuizende ouder een 
voldoende zwaarwegend belang bij de verhuizing dient te 
hebben. Op de derde plaats is een goede en tijdige 
voorbereiding van de verhuizing, waarbij ook de andere ouder 

is betrokken, van belang. Tot slot is de communicatie tussen 
de ouders van belang, zeker wanneer het gaat om een 
verhuizing naar het buitenland. 
 
Indien sprake is van een co-ouderschapregeling (50/50% 
verdeling van de zorgtaken) dan wel een regeling die daarbij in 
de buurt komt, zijn de volgende criteria van belang. Ook hier 
speelt het belang van een goede voorbereiding. Daarnaast 
wordt bekeken wat de reden is voor de verhuizing en of er een 
noodzaak bestaat tot deze verhuizing. Verder speelt onder 
meer de afstand tussen de oude en nieuwe woonplaats een 
rol, net zoals de leeftijd van het kind en de mate waarin een 
kind is geworteld in zijn omgeving. 
Ouders zijn niet verplicht om in het ouderschapsplan afspraken 
te maken over een mogelijke verhuizing na de scheiding. Een 
verhuisclausule in het ouderschapsplan kan echter een hoop 
problemen voorkomen. Een verhuisclausule in het 
ouderschapsplan verplicht ouders namelijk om al in een vroeg 
stadium afspraken te maken over voorwaarden waaronder 
mag worden verhuisd en om na te denken over de gevolgen 
van een verhuizing voor de kinderen. 
 
Ouders kunnen met elkaar afspreken dat zij het van belang 
vinden dat de kinderen op dezelfde basisschool blijven. Een 
andere mogelijkheid is dat ouders met elkaar afspreken om 
gedurende een aantal jaren na de scheiding niet te zullen 
verhuizen, zodat de kinderen kunnen wennen aan de scheiding 
en alle veranderingen die deze met zich meebrengt. Verder 
kan gedacht worden aan de afspraak dat de ouders pas 
kunnen verhuizen als de kinderen een bepaalde leeftijd 
hebben. Of de afspraak dat de ouders uitsluitend zullen 
verhuizen binnen een straal van een bepaald aantal 
kilometers.  
 
Daarnaast kan in het convenant de situatie(s) worden 
beschreven waarin een verhuizing wel is toegestaan, 
bijvoorbeeld de situatie waarin de ouder een baan verliest en in 
verband met een nieuwe baan elders dient te gaan wonen. 
Verder is van belang dat ouders met elkaar afspreken dat zij 
tijdig met elkaar in overleg zullen treden over een mogelijke 
verhuizing en zij hun voornemen om te gaan verhuizen eerst 
met de andere ouder zullen bespreken, alvorens de kinderen in 
te lichten. Sowieso is het wenselijk dat verhuisplannen pas met 
de kinderen worden besproken, wanneer de beide ouders het 
daar over eens zijn, om de kinderen zo min mogelijk te 
belasten. 

bron: Het Kind Eerst  

 

Introductie 

echtscheidingsnotaris  
 

Dit wetsvoorstel vereenvoudigt in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering de procedures voor echtscheiding en 
ontbinding van een geregistreerd partnerschap door de 
introductie van de zogenaamde echtscheidingsnotaris. 

Met dit voorstel krijgt een notaris de bevoegdheid tot indiening 
van gemeenschappelijke verzoekschriften tot ontbinding van 
een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap. 
Voorwaarde is dat de echtgenoten een gemeenschappelijk  
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De Tweede Kamer heeft het voorstel op 15 maart 2011 
aangenomen.  
PvdD, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, CDA en PVV 
stemden voor.  
 
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 november 2011 
na stemming bij zitten en opstaan verworpen.  

VVD, CDA, ChristenUnie, OSF en 50PLUS stemden voor. De 
SGP was bij de stemming niet aanwezig. 
 

           

 

     
 

 

 

Relatie met uitwonende 

vader  na  scheiding  van 

cruciaal belang voor kind 
 
Promotie 
Mw. E.M. Hakvoort/ Pedagogiek  
Parenting and child adjustment after divorce 
  
Scheiden heeft een negatieve invloed op het welzijn van 
kinderen, zo blijkt uit een groot aantal studies. Esther Hakvoort 
onderzocht de kwaliteit van gezinsrelaties na een scheiding. 
Net als in intacte gezinnen, hangen in scheidingsgezinnen de 
relaties tussen de verschillende gezinsleden met elkaar 
samen, zo blijkt uit de studie. Bovendien blijkt de uitwonende 
vader van cruciaal belang voor het kind. Een warme relatie 
tussen vader en kind zorgt voor meer zelfvertrouwen en 
sociale competentie van kinderen. Daarnaast spelen conflicten 
tussen moeder en ex-partner een belangrijke rol in het v omen 

van probleemgedrag van kinderen. Hakvoort bevestigt met 
haar studie dat kinderen in scheidingsgezinnen meer risico 
lopen op het ontwikkelen van problemen. Dit risico lijkt echter 
niet echter zozeer te worden veroorzaakt door de 
echtscheiding zelf, maar door de kwaliteit van de gezinsrelaties 
na de scheiding. Ouders die gaan scheiden staan daarom voor 
de belangrijke opgave om een relatie die gebaseerd was op 
wederzijdse gevoelens, om te vormen naar een relatie 
gebaseerd op de gedeelde zorg voor het kind, aldus Hakvoort. 

Promotor 
dhr. prof. dr. J.M.A. Hermans 
 
 

 

Kinderen opvoeden is 

vrouwenwerk 

 
 veronderstellen crècheleidsters, leerkrachten en 
opvoedondersteuners. Ze richten zich daarom op moeders 
en vergeten de vaders.  
 
Dat moet anders, vindt kenniscentrum E-Quality. Want vaders 
hebben een belangrijke rol in de opvoeding en kunnen daar 
wel wat steun bij gebruiken. Daarom presenteert het centrum 
vandaag het rapport 'Vaderschap 2.0', met een duidelijke 
boodschap: 'Professionals, negeer vaders niet langer. Neem 
ze serieus'. 
 
Daarvoor geeft E-Quality verschillende suggesties. Zo zouden 
consultatiebureaus en Centra voor jeugd en gezin hun 
openingstijden kunnen verruimen, om ook werkende vaders 
(én moeders) de kans te geven om langs te komen met hun 
kind. Het zou fijn zijn als er in brochures over opvoeding 
 vaders voorkomen. En opvoedcursussen worden voor hen 

misschien aantrekkelijker als ze een 'actiecomponent' hebben. 
 
Maar stap één is dat professionals zich bewust worden van het 
feit dat ze de vaders nu - meestal onbewust - links laten liggen. 
Want of het nu opvoedcursussen zijn, voorlichtingsbrochures 
of glossy's over ouderschap: nu draaien ze allemaal om de 
vrouw. 
 
Daarnaast vindt E-Quality het wenselijk dat zij meer oog krijgen 
voor de diversiteit aan vaders. Want stiefvaders, homovaders, 
gescheiden vaders, vluchtelingenvaders en aanstaande vaders 
hebben allemaal specifieke opvoedvragen, die ze best eens 
aan deskundigen willen voorleggen. 
 
 

 

Steeds minder kinderen 

wonen bij beide ouders  

 
DEN HAAG -  Bijna 20 procent van de kinderen tussen 0 en 15 
jaar woont niet bij beide ouders.  
 
Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag 
bekend.  
 
Oudere kinderen  

 
Hoe ouder het kind, des te kleiner het deel dat nog bij vader en 
moeder woont. Vooral onder Arubaanse en Antilliaanse 
jongeren is dat het geval. Van de 15-jarigen in deze 
bevolkingsgroep woonde in 2010 slechts een derde bij beide 
eigen ouders. Het aantal 15-jarigen dat nog bij beide ouders 
woont is onder autochtonen met 77 procent het grootst. Bij 
Marokkanen en Turken is dat respectievelijk 75 en 72 procent.  
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Scheiding  

 
Het CBS vergeleek cijfers uit 1996 met die van 2010. In 1996 
woonde 86 procent van de kinderen van 0 tot 15 jaar bij alle 
twee de eigen ouders, in 2010 was dat percentage gedaald tot 
82. Voornaamste reden is scheiding. De meeste kinderen van 
gescheiden ouders wonen bij hun moeder.  

 

 

Betrek vaders meer bij 

opvoeding  

 
Vaders willen meer zorgen en een actievere rol spelen bij de 
opvoeding van hun kinderen, maar maken daar nog te weinig 
tijd voor vrij. Dat concludeert E-Quality in zijn rapport 
'Vaderschap 2.0. Opvoedingsondersteuning voor vaders van 
nu'.  
Het traditionele gezin van vroeger bestaat al lang niet meer, 
stelt E-Quality. Toch worden moeders nog steeds als eerste 
aangesproken als het gaat om opvoeden en verzorgen. Vaders 
zorgen al wel meer dan voorheen voor hun kinderen, maar 
slechts een klein deel maakt er veel werk van. 6 procent van 
de vaders gaat na de geboorte van het eerste kind minder 
werken en het aantal vaders dat gebruikmaakt van 
ouderschapsverlof is nog steeds klein. Medewerkers van 
bijvoorbeeld het consultatiebureau, het CJG, de kinderopvang 
en school kunnen helpen het klassieke patroon te doorbreken. 
Gerichte folders voor vaders in wachtruimten kunnen daar al 
aan bijdragen, aldus E-Quality.  
Bron: E-Quality  
 
Vader vergeten door opvoedprofessional 

  
Alleen de moeder aankijken tijdens een consult, een 
kraamhulp die twee dagen na de geboorte aan de kersverse 
vader vraagt of hij niet naar zijn werk moet', de oproep 
luizenmoeders gezocht'... Opvoedingsondersteuners richten 
zich vaak (onbewust) meer op moeders dan op vaders, terwijl 
veel vaders het juist steeds belangrijker vinden om  een 

actieve rol in de opvoeding te spelen. Opvoedprofessionals 
kunnen vaders net dat steuntje in de rug geven om die rol ook 
daadwerkelijk op te pakken. Allereerst door vaders serieus te 
nemen in hun opvoedrol, aldus één van de conclusies van de 
vandaag verschenen publicatie Vaderschap 2.0. 
Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu' van E-Quality, 
hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. 
 
Actieve rol in de opvoeding 
 
Veel vaders willen meer zorgen; zo vinden vier op de tien 
vaders dat ze meer tijd aan hun kinderen zouden moeten 
besteden. Vaders zorgen ook wel iets meer dan voorheen. 
Toch gaat maar 6% van de vaders na de geboorte van het 
eerste kind minder werken en is het aantal vaders dat gebruik 
maakt van ouderschapsverlof nog steeds erg laag (23%). 
Vaders van nu willen een actieve rol in de opvoeding van hun 
kinderen. Opvoedingsondersteuners kunnen hen hierbij helpen 
maar doen dat nu onvoldoende; ze laten deze doelgroep voor 
een groot deel links liggen. aldus Joan Ferrier, directeur van E-
Quality. 
  
 

Communicatie 
 

Opvoedprofessionals zoals bij de Centra voor Jeugd en Gezin, 
kinderopvang en scholen kunnen een belangrijke rol spelen in 
het doorbreken van traditionele rolpatronen. Hoe kunnen zij 
meer inspelen op de veranderende rol van vaders? 
Bijvoorbeeld door bepaalde (maatschappelijke) overtuigingen, 
die onbewust meespelen bij de manier waarop moeders en 
vaders benaderd worden, los te laten (verzorgende taken 
liggen vooral bij de moeder, enz.). Door boekjes en folders 
speciaal voor vaders neer te leggen in wachtkamers. En 
vaders expliciet aan te spreken in het ondersteuningsaanbod. 
Spreek bijvoorbeeld over een opvoedcursus voor vaders en 
moeders' in plaats van een opvoedcursus voor ouders'. Maak 
duidelijk dat het ook om de vader gaat. Kortom, wees kritisch 
en alert op de manier van communiceren naar ouders en 
specifiek naar vaders. 
 
Verschillende behoeftes  
 
Te vaak vormt het traditionele gezin' (biologische vader en 
moeder, autochtoon, mannelijke kostwinner, vrouw werkt niet 
of in deeltijd) nog het uitgangspunt bij 
opvoedingsondersteuning. Omdat de diversiteit aan 
gezinssamenstellingen, etnische achtergronden en 
gezinsfasen groot hebben vaders ook specifieke 
opvoedvragen, zoals:  

· Hoe zorg ik dat ik ook een betrokken vader ben na de 
scheiding?'  

· Hoe voed ik op in twee culturen met verschillende 
opvoeddoelen?'  

· Welke rechten heb ik als homoseksuele vader?'  

· Dit is een tweede belangrijk punt om rekening mee te 
houden bij het ondersteunen van vaders.  

  
Bron: E-Quality 

 
 

 
 
 

                        
 
                                
 
 
 
 
 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

8  

Recht  toe Recht aan 
 

 
Omgangshuis: noodzakelijk kwaad of waardevol? 
 
In Nederland wordt in sommige zaken gebruikt gemaakt van 
een ‘omgangshuis’. Wat is een omgangshuis, waarom zijn er 
omgangshuizen, waar zitten ze, hoe werken ze en is het 
verstandig of daar je kind te gaan zien? 
 
Wat is een omgangshuis? 
Een omgangshuis is een locatie waar een kind en zijn ouder 
(de niet-verzorgende ouder) gedurende een bepaalde periode 
omgang met elkaar kunnen hebben. Het gaat meestal om een 
paar uurtjes per week of per twee weken. De omgang wordt 
begeleid door hulpverleners, en wordt daarom ook wel 
‘begeleide omgang’ genoemd. De rechter kan bepalen dat de 
omgang bij een omgangshuis plaatsvindt, de partijen kunnen 
dat ook zelf overeengekomen. In de meeste gevallen is de 
begeleide omgang gratis, soms worden er (beperkte) kosten 
gerekend. 
 
Waarom zijn er omgangshuizen? 
Er zijn vier situaties waarin er gebruik kan worden gemaakt van 
begeleide omgang bij een omgangshuis.  
 
Zo kan het zijn dat de ouders zoveel ruzie met elkaar hebben 
dat een omgangsregeling op dat moment alleen mogelijk is, 
indien zij het zelf niet hoeven te regelen en elkaar ook niet 
tegen het lijf lopen. De ouders zien elkaar bij het omgangshuis 
namelijk niet, de ene ouder levert het kind af, waarna de 
andere ouder omgang heeft. Omgang zonder ruziënde ouders 
dus. Of dit echt een gegronde reden is, valt te bezien. Voor 
ruzie is er immers maar één nodig… Het kan echter wel 
betekenen dat er weer omgang plaatsvindt. In zaken die 
helemaal vast zitten, is begeleide omgang soms het meest 
haalbare op dat moment. Ook in zaken met allerlei 
beschuldigingen (mishandeling, misbruik, ontucht) kan het 
omgangshuis een mogelijkheid zijn, u kunt namelijk aangeven 
dat de omgang daar in een veilige setting plaatsvindt.  
 
Een kind dat aangeeft geen omgang te willen, kan door middel 
van een omgangshuis toch contact met zijn andere ouder 
krijgen. Vanuit het omgangshuis vindt er een stukje begeleiding 
plaats, zowel voor de ouders als voor het kind. In een 
dergelijke situatie is het van groot belang dat het omgangshuis 
doortastend gaat optreden, omdat de kans aanwezig is dat het 
kind ook daar aangeeft geen omgang te willen. Mocht de 
tegenwerkende ouder daar nog problemen over maken, zorg 
dan dat daarvan iets in het verslag komt te staan. 
 
Het kan ook zijn dat er zo lang geen omgang is geweest, dat 
deze voorzichtig opgebouwd dient te worden. Om het herstel 
zo goed mogelijk te waarborgen, en de kans op een mislukte 
eerste keer te beperken, vindt de omgang in een omgangshuis 
plaats. Het kan verstandig zijn om de eerste contacten zo te 
herstellen. 
 
Tenslotte kan het zo zijn dat er twijfel is of de niet verzorgde 
ouder wel in staat is om op een goede wijze invulling te geven 
aan een omgangsregeling met zijn kind. Afhankelijk van de 
situatie kan het verstandig zijn om zo aan te tonen dat die 
verwijten onterecht zijn, maar leuk is het natuurlijk niet. 
 
 

 

Waar zitten de omgangshuizen?  
Omgangshuizen zitten in het hele land, en zijn in de meeste 
gevallen bekend bij de rechtbanken.  
 
 
Hoe werken ze? 
Helaas zijn er veel verschillen tussen de omgangshuizen en 
zijn er ook verschillen tussen de wijze waarop ouders vanuit de 
rechtbank worden doorverwezen naar begeleide omgang bij 
een omgangshuis. Zo verwijst de rechtbank Den Haag de 
partijen eerst door naar Bureau Jeugdzorg (BJZ). Bij BJZ vindt 
er dan een gesprek plaats waaruit een indicatiebesluit komt om 
te worden doorverwezen naar een omgangshuis. De rechtbank 
Arnhem schakelt het NIM in, en het NIM vereist weer dat er 
ook bemiddelingsgesprekken plaatsvinden, voordat er 
begeleide omgang kan plaatsvinden. De meeste andere 
rechtbanken verwijzen rechtstreeks door naar het 
omgangshuis.  
 
Als ouders doorverwezen worden naar een omgangshuis, vindt 
er bij het omgangshuis eerst een intakegesprek plaats. Dat is 
om wat meer zicht op de zaak te krijgen en om de ouders 
bekent te maken met de voorwaarden en de werkwijze van het 
omgangshuis. Dat kan afhankelijk van de situatie een 
gezamenlijk of een afzonderlijk gesprek zijn. Vervolgens 
worden de omgangscontacten gepland. 
 
De omgangshuizen hebben dus verschillende werkwijzen. Zo 
verschillen ze met betrekking tot de kosten (meestal is het 
gratis, soms zijn er administratiekosten, en soms zijn er kosten 
per omgangscontact of traject aan verbonden).  
 
Sommige omgangshuizen brengen een verslag uit aan de 
rechtbank, terwijl andere dat niet doen (zoals het NIM). Het is 
voor mij niet duidelijk waarom er dan geen verslag wordt 
uitgebracht. Het is juist voor de procedure wenselijk en 
noodzakelijk (zowel voor de rechter, maar ook voor de 
advocaten en zeker ook voor de ouders zelf) om te weten hoe 
de omgang is verlopen, en hoe kind en ouder op elkaar 
reageren. Beter dat de begeleider van het omgangshuis een 
objectief verslag maakt, dan dat de partijen zelf aan de 
rechtbank aangeven hoe de begeleide omgang is verlopen 
(voor zover zij daar überhaupt iets over kunnen zeggen). 
 
Bij sommige omgangshuizen mag je een cadeautje meenemen 
en foto’s maken van je kind, bij anderen mag dat niet. Het is 
verstandig om dat direct te bespreken, zodat u niet voor 
teleurstellingen komt te staan.  
 
Wat mij betreft zou het beter zijn als de omgangshuizen hun 
beleid, in overleg met de rechtbank, op landelijk niveau op 
elkaar afstemmen, zodat het overal hetzelfde gaat. Wees in 
ieder geval bij een zitting voorbereid op de mogelijkheid van 
begeleide omgang bij een omgangshuis. Op internet kunt u 
voldoende informatie over het betreffende omgangshuis 
vinden. Het is ook handig om vooraf te weten hoe het met de 
wachtlijsten zit. Er zijn tijden geweest waarbij de wachttijd meer 
dan zes maanden was.  
 
Is het verstandig om mee te werken aan begeleide omgang 
bij een omgangshuis? 
Er zijn ouders die zich gecriminaliseerd, gekleineerd en 
gediskwalificeerd voelen als ze onder begeleiding omgang 
moeten hebben. De andere ouder (de verzorgende ouder, met 
wie ze vaak toch enige tijd hebben samengewoond) hoeft 
zijn/haar kind immers niet onder begeleiding te zien. Dat voelt 
als ongelijkheid. 
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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 

Het zijn begrijpelijke gevoelens en het is absoluut een nadeel 
van begeleide omgang. Een ander groot nadeel is dat hiermee 
een mogelijkheid aan de rechter wordt geboden om 
terughoudend te beslissen. Gelegenheid maakt de dief. Ook 
voor de raad voor kinderbescherming is het makkelijk om in 
een lastige zaak begeleide omgang te adviseren. Overigens 
kan ook in het kader van het raadsonderzoek begeleide 
omgang plaatsvinden, al treedt de raad voor 
kinderbescherming in dat kader naar mijn mening niet erg 
adequaat op als de verzorgende ouder dat niet wil. 
 
Aan de andere kant moet u beseffen dat u in een procedure zit 
verwikkeld en dat daarin naast het belang op korte termijn ook 
het belang op lange termijn speelt. Zeker in zaken die 
vastzitten, waarin veel strijd is en waarin veel verwijten over en 
weer gaan, is het goed om te bekijken of u niet uw voordeel 
kunt halen aan begeleide omgang bij een omgangshuis. Als 
het dan toch moet… 
 
Een voordeel kan zijn dat u uw kind (eindelijk!) weer eens kan 
zien. Dat kan ook voor uw kind van groot belang zijn, die u dan 
weer eens ziet zonder aanwezigheid van zijn verzorgende 
ouder (van wie hij/zij ongetwijfeld geen al te goed beeld 
voorgeschoteld krijgt over u). Het argument van de andere 
ouder dat uw kind u niet zou willen zien, kan daarmee ook 
komen te vervallen. 
 
Een ander voordeel is dat objectief kan worden vastgesteld dat 
u weldegelijk in staat bent om op een leuke en verantwoorde 
manier omgang te hebben. Het kan een hoop discussie 
schelen, en het kan en zal uw positie in de procedure sterker 
maken. 
 
Weer een ander voordeel is dat er geen discussie ontstaat 
over het verloop van de eerste omgang. Een eerste omgang 
na een periode zonder omgang is een belangrijk moment. U 
wilt niet te horen krijgen dat de omgangsregeling helemaal niet 
goed is verlopen, terwijl u de omgang juist heel goed vond 
gaan. Een kind dat bij het eerste contact positief op u reageert 
(en ook zo wordt vastgesteld door de begeleider), is natuurlijk 
goud waard.  
 
Het laatste voordeel is van strategische aard. Het is ontzettend 
belangrijk dat u zich goed laat adviseren door uw advocaat. Uw 
advocaat weet (of behoort te weten) hoe uw kansen in de zaak 
liggen, hoe een rechter over de zaak denkt, of u juist wel of 
juist niet akkoord moet gaan met begeleide omgang (of u het 
misschien wel zelf moet voorstellen). Naast het emotionele 
belang speelt dus ook het strategisch belang een rol. 
 
Conclusie 
Begeleide omgang via een omgangshuis is verre van ideaal, 
maar kan onder omstandigheden een belangrijke stap zijn om 
uw kind weer te zien, en uw positie in de procedure te 
versterken. Op ons kantoor hebben we overwegend positieve 
ervaringen met het verloop van de begeleide omgangsregeling, 
enkele uitzonderingen daargelaten, en zien we dat we de 
resultaten van die contacten goed kunnen gebruiken in het 
vervolg van de procedures. Een noodzakelijk kwaad waar u uw 
voordeel mee kunt doen. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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Welke papa wil nou op 

school luizenmoeder 

zijn? 
 
Een vader geeft twee jaar lang computerles op de school van 
zijn kinderen. Als beloning ontvangt hij een briefje: 
Hulpmoeder, bedankt! 
 
Directeur Joan Ferrier van E-Quality, het kenniscentrum voor 
emancipatie, gezin en diversiteit, kent meer van dit soort 
voorbeelden. Wat te denken van een kraamhulp, die de vader 
van de baby na twee dagen vraagt: Moet jij niet weer eens aan 
het werk? 
Mannen willen graag inhoud aan hun vaderschap geven, zegt 
Ferrier. Maar dat is lastig, als niemand hen daarin serieus lijkt 
te nemen. Ze lopen tegen barrières aan. 
 

Welke barrières dan? 
Kijk maar eens naar de tijdschriftenschappen in de supermarkt: 
die staan vol met bladen over moeders en kinderen. Scholen 
communiceren dat ze op zoek zijn naar luizenmoeders; 
daar voelen vaders zich toch niet door aangesproken? 
Bij opvoeden denken we in Nederland aan moeders en 
vrouwen, zeker bij kleinere kinderen. Die gedachte leeft breed, 
er is echt nog sprake van een moederschapscultuur. 
  

Ook scholen, kinderopvang, jeugdzorg, kraamzorg en 
artsen negeren de vaders vaak, stelt u. Hoe komt dat? 
Door datzelfde moederschapsideaal. Ook zij zien de vrouwen 
als primaire opvoeders. 
  

Vrouwen nemen toch ook het leeuwendeel van de 
opvoeding voor hun rekening? 
In de praktijk besteden vaders ongeveer 10 uur per week aan 
de zorg voor kinderen en moeders 23 uur. 
Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat meer dan 90 procent van 
de ouders vindt dat de opvoeding een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. 
En vier van de tien vaders zeggen dat zij meer tijd aan de 
kinderen willen besteden. Je moet n dus het ijzer smeden, 
want het is heet. We moeten de stereotypen zien te 
doorbreken. Vaders doen ertoe in de opvoeding. 
  

Hebben mannen ondersteuning nodig bij de zorg voor 
kinderen? 
Ja, volgens de deskundigen die wij interviewden voor ons 
rapport Vaderschap 2.0 vragen mannen daar zelf om. Ze willen 
erkenning voor het feit dat ze vaders zijn en uiteraard dat zij 
ook iets met de opvoeding willen. 
  

Hoe kunnen zij hun vaderrol beter invullen? 
Het helpt als opvoedondersteuners meer moeite doen om 
vaders binnen te krijgen. Als ze bijvoorbeeld in wachtkamers 
brochures speciaal voor mannen neerleggen. Of hen 
cursussen aanbieden om werk en zorg beter te combineren. 
Ze kunnen vaders ook informeren over wettelijke 
verlofregelingen, want daar blijken ze vaak niet van op de 
hoogte. Het zou ook goed zijn als mannen s avonds een 
afspraak kunnen maken op school, en niet alleen om één uur 
s’middags. Als scholen vragen wie er wil helpen bij een dagje 
sporten of hutten bouwen, dan steken vaders ook eerder hun 
vingers op. 
 
Bron: Trouw, Interview Iris Pronk 

Als het kind te snel 

oud(er) wordt… 
 
Parentificatie is een vorm van kindermishandeling. Te 
rigoureus? Over parentificatie is nog steeds veel te weinig 
bekend. Zelfs onder (toekomstige) pedagogen is het een 
vrijwel onbekend thema. 

Het begrip parentificatie 

Ivan Boszormenyi-Nagy (2008) introduceerde in 1984 het 
begrip ‘parentificatie’. Hij meent dat parentificatie plaatsvindt 
als de balans van geven en nemen tussen ouders en kinderen 
verstoord is. Het kind vervult ouderlijke functies waardoor er 
sprake is van een verwisseling van generatierollen. Bovendien 
spreekt Nagy van constructieve en destructieve parentificatie. 
Constructieve parentificatie wil zeggen dat het kind voor een 
ouder kan zorgen binnen de eigen ontwikkelingsmogelijkheden 
en dat het kind hiervoor positieve aandacht krijgt, erkenning en 
waardering. 
Bij destructieve parentificatie is het geven niet meer passend, 
het kind offert zichzelf helemaal op. Dit kan leiden tot een 
sociaal isolement, neerslachtigheid op emotioneel gebied, niet 
toekomen aan leren op cognitief gebied en het kan zelfs leiden 
tot een groeiachterstand (Mulligen, 2003). 
 
Parentificatie als kindermishandeling 

Ondanks het feit dat Nagy het begrip parentificatie duidelijk 
beschreven heeft, ontbreekt er volgens ons een belangrijk 
aspect, namelijk dat destructieve parentificatie een vorm van 
kindermishandeling kan zijn. Bindels en Kneepkens (2007) 
vinden bijvoorbeeld dat parentificatie de vorm en het gevolg 
van affectieve verwaarlozing is. Jurkovic (1997) pleit er zelfs 
voor om de destructieve vorm van parentificatie te beschouwen 
als een aparte vorm van misbruik. 
 
Loyaliteit als kindermishandeling 
De loyaliteit tussen ouders en kind is zo sterk, omdat ouders 
verplicht worden te zorgen voor overleving en verzorging van 
hun kinderen. Doordat zij dit doen, verdienen zij betrokkenheid 
van hun kinderen voor deze unieke, niet terug te betalen 
bijdrage (Nagy en Krasner, 1994). 
Een kind kan geparentificeerd raken doordat het loyaal is aan 
de ouder(s). Dit is een natuurlijk proces, het gaat dus vanzelf. 
Hoewel het een natuurlijk, onbewust proces is, is het toch een 
pathologisch proces. Dit doordat het kind in kwestie het kind-
zijn wordt ontnomen (Van der Pas, 1992). Onder andere de 
sociaal-emotionele ontwikkeling lijdt hier sterk onder. De 
verzorgende taken daarentegen zijn ver boven 
leeftijdsadequaat. Het kind maakt een geforceerde 
ontwikkeling naar zelfstandigheid door om te kunnen voldoen 
aan de behoeften van de ouder(s) (Oppenoorth, 1990). 
 
Risicofactoren  
Jean-Marie Govaerts (2008) geeft aan dat de destructieve 
vorm van parentificatie voornamelijk voorkomt in gezinnen 
waarin er sprake is van angstig-ambivalente gehechtheid of in 
gezinnen met een gedesorganiseerde vorm van gehechtheid. 
Eenoudergezinnen vormen tevens een risicofactor voor de 
stilzwijgende ontwikkeling van parentificatie. Dit komt omdat de 
hiërarchie in de relatie tussen ouder en kind vermindert. De 
alleenstaande ouder betrekt de kinderen steeds meer bij 
beslissingen die gemaakt moeten worden, omdat de andere 
ouder niet aanwezig is. Men kan hier dan niet op terugvallen. 
De alleenstaande ouder vindt het vaak moeilijk om  
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disciplinerend op te treden (Bruijns & Buskop-Kobussen, 
1996). Het kind raakt in een onnatuurlijk en versneld proces 
naar volwassenwording en er worden steeds meer dingen van 
het kind verwacht die niet bij de leeftijd passen.  
Andere risicofactoren bij de ouder(s) kunnen zijn: 

· een klein sociaal netwerk 

· psychische klachten 

· psychiatrische stoornissen 

· verslavingen 

Gezin en behandeling 

Als hulpverlener is het van belang te beseffen dat wanneer een 
geparentificeerd kind het huis verlaat, dit geen garantie biedt 
voor de veiligheid van de nog thuiswonende kinderen. De 
ouderrol kan immers opnieuw overgenomen worden door een 
van deze kinderen. De behandeling moet dus niet beperkt 
worden tot het geparentificeerde kind, maar er moet gekeken 
worden naar het gehele gezinssysteem. 
Het is daarom dat wij pleiten voor de systeemtheoretische 
benadering. Deze benadering legt de nadruk op de pathologie 
van gezinsrelaties, onder andere op gebrek aan capaciteit tot 
probleemoplossing of op gestoorde gezinsinteracties 
(Ghesquière & Maes, 1998). Dit betekent dat het 
gezinssysteem in disbalans is en dus niet goed functioneert. 
Binnen de systeemtheoretische benadering is de aandacht 
voor de hiërarchie in een gezin, de grenzen tussen de 
gezinsleden, de basisregels in de interactiepatronen en 
onopgeloste conflicten belangrijk. 
 
Conclusie 
Samenvattend kunnen we stellen dat de destructieve vorm van 
parentificatie belemmerend is voor de ontwikkeling van het 
kind. Vooral op sociaal-emotioneel gebied wordt het kind in zijn 
ontwikkeling bedreigd. Volgens het Burgerlijk Wetboek spreekt 
men dan van kindermishandeling. In dit geval gaat het om 
psychische kindermishandeling. 

bron: Het Kind Eerst 

 

Gezag na overlijden 
 
Indien de ouder overlijdt die alleen het gezag heeft en geen 
testamentaire voogd het gezag heeft aanvaard, belast de 
rechter de overlevende ouder of een derde met het gezag. De 
rechter doet dit op verzoek van de overlevende ouder, de Raad 
of ambtshalve. Het verzoek om de overlevende ouder met het 
gezag te belasten wordt slechts afgewezen indien gegronde 
vrees bestaat dat bij inwilliging van het verzoek de belangen 
van de minderjarige zouden worden verwaarloosd. 
  
Ook indien na het overlijden een voogd is aangesteld, kan de 
rechter te allen tijde alsnog de overlevende ouder, op diens 
verzoek, met het gezag belasten. 
Dit kan op grond van gewijzigde omstandigheden of op grond 
van het feit dat van onjuiste of onvolledige gegevens is 
uitgegaan. Hoe langer de voogd voor de minderjarige heeft 
gezorgd, hoe meer gewichtige redenen er zullen moeten zijn 
om het gezag aan de overlevende ouder over te doen dragen. 
  
 

Indien de voogd bij testament was aangewezen, geniet de 
overlevende ouder de hiervoor genoemde voorkeurspositie, 
mits het verzoek is gedaan binnen een jaar na het begin van 
de voogdij. Nadien vindt een afweging plaats op grond van de 
omstandigheden. 

 

Het OM wil valse 

zedenaangiftes voortaan 

vervolgen.  
 
Nu is het al strafbaar om iemand ten onrechte van een 
dergelijk misdrijf te beschuldigen, maar het OM onderneemt 
normaal gesproken eigenlijk geen stappen tegen mensen die 
dat onterecht doen. 
 
Vanaf nu dus wel: 
Justitie stelt voortaan altijd vervolging in bij een valse aangifte 
van een zedenmisdrijf. Dat heeft een woordvoerster van het 
Openbaar Ministerie gezegd. Het doen van een valse aangifte 
is al strafbaar, maar tot nu toe bracht het OM zo'n zaak vaak 
niet voor de rechter. Volgens Justitie kost het natrekken van 
valse meldingen veel tijd en geld en is zo'n aangifte bovendien 
erg belastend voor degene die beschuldigd wordt. 
Volkomen terecht, natuurlijk. Een zedenmisdrijf wordt over het 
algemeen beschouwt als een van de ergste misdaden die een 
mens kan plegen. Als je daarvan wordt beschuldigd heb je niet 
alleen professioneel, maar ook prive een gigantisch probleem. 
Leg maar eens aan je vrouw uit dat je echt onschuldig bent, 
dat je het echt niet hebt gedaan. Zelfs als je vrouw je gelooft 
(omdat ze je goed kent, etc.) blijft er vrijwel altijd iets van twijfel 
hangen. Zo niet bij haar, dan wel bij haar vrienden en 
familieleden. 
Kortom, degene die een valse aangifte doet berokkent de 
verdachte ongekend veel schade. Dat kan en mag niet zomaar 
geaccepteerd worden. Niet door de onterecht beschuldigde 
persoon zelf, maar ook niet door het OM. 

 

Vechtscheidingen 
 
Na alle verhalen over erfelijke criminaliteit, verslaafde ouders, 
licht verstandelijk beperkte ouders en transgenerationele 
jeugdzorg, zou je bijna vergeten dat jeugdzorgproblematiek 
ook in de “beste families” voorkomt. Ik doel dan in het bijzonder 
op het fenomeen “vechtscheidingen”. In de stadsregio 
Amsterdam relatief veel aan de orde in Amsterdam Zuid en in 
Amstelveen al komen vechtscheidingen natuurlijk in alle lagen 
van de bevolking voor. 
 
Van vechtscheidingen is sprake wanneer de ouders het 
verdriet en ruzies over de scheiding uitvechten over de ruggen 
van hun kinderen. Het daaruit voortvloeiende loyaliteitsconflict 
bij kinderen kan behoorlijk traumatiserend zijn. Je wordt 
immers als kind min of meer gedwongen om een gespleten 
persoonlijkheid aan te nemen. Je houdt van beide ouders, 
maar om je moeder niet te kwetsen doe je bij haar net alsof jij 
je vader ook haat en andersom. Ik hoorde laatst het verhaal 
van een vrouw die als klein meisje na een bezoek aan haar  
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vader met een mooie nieuwe pop thuis kwam. Die werd door 
haar moeder direct afgepakt en voor haar ogen onthoofd en in 
de prullenbak gegooid met de nodige verwensingen aan het 
adres van haar vader. 
 
Vechtscheidingen kunnen nog veel verder gaan dan 
wederzijds zwartmaken van de ouders in het bijzijn van 
kinderen. Niet mee willen werken met de onderling 
afgesproken of door de rechter opgelegde omgangsregeling 
bijvoorbeeld, zodat kinderen (veelal) hun vader niet of 
nauwelijks te zien krijgen. Of zelfs valse beschuldigingen van 
kindermishandeling door de ex om van de omgangsregeling af 
te komen, met alle nare gevolgen van dien, zoals onderzoek 
door het AMK van de Bureaus Jeugdzorg. 
 
Wanneer kinderen (mede) als gevolg van het loyaliteitsconflict 
ernstig probleemgedrag gaan vertonen kan het gebeuren dat 
ze onder toezicht worden gesteld. Het grote dilemma waar 
Bureaus Jeugdzorg vervolgens voor komen te staan is, wat te 
doen als beide ouders maar doorgaan met vechten over de 
ruggen van hun kinderen? Of wat te doen als één van de 
ouders (vaak de moeder) weigert verder mee te werken met de 
omgangsregeling met vader. Een schriftelijke aanwijzing van 
de jeugdbeschermer of een expliciete uitspraak van de rechter 
zijn in dit verband weinig effectieve sanctiemiddelen. Een 
(dreiging met een) uithuisplaatsing lijkt een veel te zwaar 
middel, zeker als het grotendeels wonen bij moeder of vader 
op zich de beste oplossing is voor het kind en het kind ook zelf 
het liefste bij moeder dan wel vader wil wonen. Met dit mes op 
de keel kiezen Bureaus Jeugdzorg er in de overgrote 
meerderheid van de gevallen voor dat de kinderen bij moeder 
blijven wonen, met als onvermijdelijk schadelijk gevolg dat 
deze kinderen hun vader niet of nauwelijks meer te zien 
krijgen. 
 
Natuurlijk blijven jeugdbeschermers wel in gesprek met ouders 
om ze te bewegen om in het belang van de veilige ontwikkeling 
van hun kinderen over hun eigen schaduw heen te springen. 
Maar dit zijn over het algemeen zeer tijdrovende en weinig 
effectieve processen, waarin van jeugdbeschermers wordt 
gevraagd dat ze aan waarheidsvinding doen en partij te kiezen. 
Terwijl het grotendeels om haaks op elkaar staande 
subjectieve belevingen gaat en om het belang van de kinderen, 
niet om de belangen van de ouders. Hoe doe je in deze 
situaties aan waarheidsvinding als je er niet 24/7 zelf bij bent 
en ouders in gesprekken met jou verklaren dat het toch vooral 
aan de ex-partner ligt? Stel dat het vooral de moeder is die 
strijd voert, terwijl de vader oprecht zijn best doet om geen 
kwaad te spreken over zijn ex, is dat dan reden genoeg om 
bijvoorbeeld het kind bij vader te plaatsen, ook als het kind zelf 
toch het liefste bij de moeder wil blijven wonen? 
Kortom, vechtscheidingen kunnen kinderen ernstig in hun 
veilige ontwikkeling bedreigen. Wat kan er meer gedaan 
worden dan wat we nu doen? Er is wel eens geopperd dat een 
(verplicht) ouderschapscontract, op te stellen als het huwelijk 
nog goed is, uitkomst zou kunnen bieden. Baat het niet dan 
schaadt het niet, maar hoe dwing je naleving af op het moment 
dat de verhoudingen tussen de ouders volledig verstoord zijn? 
Verstandige ouders kunnen gebruik maken van de steeds 
groter wordende markt van in vechtscheidingen 
gespecialiseerde advocaten-/mediationbureaus. 
 
Maar wat te doen als ouders echt niet voor reden vatbaar zijn? 
Een optie zou kunnen zijn om jeugdbeschermers de wettelijke 
taak te geven om namens de staat in het kader van een 
ondertoezichtstelling als verplichte mediator op te treden. Met 
een beetje extra opleiding en extra financiering van in te zetten 

uren zou dat wellicht een optie kunnen zijn. De 
jeugdbeschermer kan immers vanuit zijn of haar kerntaak en 
specifieke deskundigheid gebruik maken van de extra hefboom 
van het te beschermen kindbelang. Ik ken voorbeelden waarin 
jeugdbeschermers ouders in gesprekken hard confronteren 
met resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de lange 
termijn gevolgen van kindermishandeling op de ontwikkeling 
van kinderen tot en met foto’s van kinderen met vertraagde 
groei en verkleinde schedelomvang aan toe. Daarbij kan 
overwogen worden om de ouders te verplichten de extra 
kosten als gevolg van mediation zelf te betalen als extra stok 
achter de deur om ze te bewegen tot meewerken. In gevallen 
waarin duidelijk is dat kinderen graag ook bij hun vader zijn, 
zou ook gedacht kunnen worden aan – desnoods met hulp van 
de politie afdwingbare – bezoekregelingen. Twee keer de 
politie aan de deur in Oud Zuid zal mogelijk zijn uitwerking niet 
missen. 
 
Verdergaande maatregelen die kunnen worden overwogen bij 
voordurend niet meewerken door ouders waaraan gedacht kan 
worden zijn het door de rechter opleggen van boetes en in het 
uiterste geval een maatregel tot “tijdelijk verplicht logeren” van 
de kinderen elders, bij voorkeur in het nabije sociale netwerk. 
Dat klinkt wellicht allemaal erg hardvochtig en op straffen 
gericht, maar bedacht moet worden dat het hier gaat om 
situaties waarin alles is geprobeerd om ouders vrijwillig tot 
medewerking te bewegen en dat voortduren van het 
loyaliteitsconflict tot blijvende schade bij kinderen kan leiden. 
In extreme gevallen is een machtsinterventie de enige 
mogelijkheid om ruimte te maken voor herstel van 
samenwerking. Zolang die machtsinterventie ingegeven wordt 
door het streven om kinderen te beschermen vind ik dit een te 
verdedigen optie. En we weten één ding zeker, doorgaan op 
de huidige weg van berusting leidt tot het voortduren van een 
traumatiserende omgeving in het leven van veel kwetsbare 
kinderen. Als er wettelijk niets verandert, rest voor 
jeugdbeschermers niets anders dan het teruggeven van de 
ondertoezichtstelling aan de kinderrechter in verband met de 
onuitvoerbaarheid ervan. 
 
Bron: Binnenlands Bestuur 

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. 
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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 CoE$kun Ƕrz 
dinsdagavond. De permanente educatie is hem nu te veel 
gericht op theorie als wetboeken en jurisprudentie alleen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

   

dat er per dag gemiddeld 424 mensen de site van de stichting 
bezoeken 

dat de site in totaal  1262928  keer is bezocht 

dat er 4342 berichten in het gastenboek zijn gezet 

dat donateur nummer 5737 zich heeft aangemeld 

dat 624 donateurs van het advocatenconsult gebruik hebben 
gemaakt 

 

 

 
  echtscheidingen:     ouderlijk gezag 
                                   omgangsrecht 
                                   recht op informatie 
                                   alimentatie 
                                   boedelscheiding 
 
 Daarnaast specialisatie in:          Strafrecht 
                                                      Bestuursrecht 
                                                      Arbeidsrecht  
 
     Voor een afspraak, informatie of second opinion 
 
Lasondersingel 96               T   053 – 48 47 410 
7514 BV Enschede              F   053 – 48 47 419 
                www.kaya-advocatenkantoor.nl 
 
 Mr. R. Kaya      info@kaya-advocatenkantoor.nl 
 
 Mr. Drs. J.J. van de Beek     Mob: 06-53163805 
                                               e-mail: jjvdbeek@xs4all.nl 
Office manager                          
Mw. N. Altundag 
 

Wist u   

 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

14  

De Klacht 
 

In deze Nieuwsbrief starten we me een nieuw item, De Klacht. 
Hiermee willen we u laten zien dat klachten tegen een overheidsorgaan zeker invloed kan hebben met behulp van 
de nationale onbudsman, ook al is het misschien niet meer voor uw eigen zaak. 
  
In deze Nieuwsbrief gaat  de klacht over : het LBIO 
 
Rapport 2011/320 
 
Datum: 24-10-2011 
 
Bevindingen 
Algemeen 
 
1. De rechter heeft in kort geding in oktober 2008 bepaald dat verzoeker ten behoeve van zijn twee kinderen een bedrag aan 
alimentatie van €225 per kind per maand aan zijn expartner moet betalen. Op 15 januari 2008 nam het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen (LBIO) de inning van de alimentatie op verzoek van de ex-partner van verzoeker over omdat hij volgens haar 
niet aan zijn betalingsverplichting voldeed. 
 
2. Volgens verzoeker heeft de rechter een onjuist bedrag vastgesteld en achtte hij zich niet in staat de opgelegde kinderalimentatie te 
voldoen. In januari 2009 diende hij voor de eerste keer een klacht in bij het LBIO waarin hij aangaf dat de kort geding rechter een fout 
had gemaakt en dat hij de alimentatie niet kon betalen. In reactie daarop gaf het LBIO aan dat zij verzoeker niet van zijn 
alimentatieverplichting konden ontslaan, dit kon alleen de rechter. Omdat er een betalingsachterstand was, vond het LBIO dat de 
inning terecht was overgenomen. Wel zou het LBIO, indien een afschrift van een verzoekschrift aan de rechter werd ontvangen, aan 
verzoekers ex-partner werden gevraagd of zij instemde met een tijdelijke opschorting van de inning. 
 
3. Het LBIO probeerde vervolgens de betalingsachterstand te innen en legde daartoe onder andere beslag op de pensioenuitkering 
van verzoeker. Verzoeker liet het LBIO in reactie weten dat het gelegde beslag veel te hoog was. Het LBIO paste daarop de 
beslagvrije voet aan. In de tussentijd correspondeerde verzoeker veelvuldig met het LBIO en diende hij ook een aantal malen klachten 
in over het optreden van het LBIO. De kern daarvan was dat hij niet in staat was de alimentatie van zijn pensioen te betalen en dat het 
LBIO daarmee rekening moest houden. 
 
4. Het LBIO schakelde in juni 2009 de deurwaarder in om tot inning van de vordering te komen. De deurwaarder werd gevraagd om 
beslag te leggen op de bankrekening van verzoeker waarop zijn pensioen werd gestort. De deurwaarder liet het LBIO daarop weten 
dat er nog een schuldeiser was namens wie beslag was gelegd. Het LBIO had vervolgens de taak om de geïnde bedragen te verdelen 
tussen zichzelf en de andere schuldeiser. 
 
5. Medio oktober 2009 diende de advocaat van verzoeker een verzoek tot verlaging van de kinderalimentatie bij de rechter in. 
 
6. Op 16 juni 2010 bepaalde de rechter uiteindelijk dat verzoeker met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 een bedrag aan 
alimentatie van €66 per kind per maand moest betalen. De advocaat van verzoeker zond op 18 juni 2010 per telefax deze beschikking 
aan het LBIO en verzocht het LBIO met spoed een herberekening te maken van de verschuldigde alimentatie en opslagkosten. Voorts 
vroeg zij het teveel door het LBIO geïnde bedrag terug te betalen aan verzoeker en de beslagen (onder andere op zijn pensioen) per 
direct op te heffen. 
 
Wat gebeurde er vervolgens? 
7. Op 30 juni 2010 liet het LBIO verzoeker weten dat er geen betalingsachterstand meer was en dat verzoeker €200 teveel aan zijn ex-
partner had betaald. Ter toelichting gaf het LBIO aan dat de totale alimentatiesom over de periode oktober 2008 tot en met juli 2010 
€3.879,28 bedroeg en dat er gedurende de periode mei 2009 tot en met juni 2010 
€4.085,58 was geïncasseerd op basis waarvan verzoeker €206,30 teveel had betaald. De executiekosten zouden €917,07 bedragen 
welk bedrag verzoeker nog aan het LBIO moest betalen. Ook de opslagkosten was hij verschuldigd. De nog door verzoeker 
verschuldigde executiekosten zouden worden verrekend met het via beslag geïnde bedrag waarna het beslag zou worden opgeheven 
en het dossier zou worden gesloten. 
 
8. Verzoeker was het oneens met de berekening van het LBIO. Hij gaf aan dat er over de periode oktober 2008 tot juni 2010 €6.439,68 
van zijn rekening was gehaald terwijl hij over die periode €3.879,28 aan alimentatie moest betalen. Verzoeker stelde zich dan ook op 
het standpunt dat hij in totaal een bedrag van €1.992,87 teveel had betaald. Later gaf verzoeker aan dat zijn advocaat had berekend 
dat dit zelfs €2.560,40 was. De advocaat van verzoeker vroeg het LBIO verder om uitleg ter zake de berekende opslagkosten (nu deze 
niet waren aangepast aan het lagere alimentatiebedrag) en de executiekosten (nu het LBIO ondanks de bekendheid met het lagere 
inkomen van verzoeker, naast beslag op zijn pensioen ook de deurwaarder heeft ingezet met alle kosten van dien). 
 
9. In juli 2010 ontving verzoeker een brief van de deurwaarder waarin hij berichtte dat tot zijn verbazing het beslag op zijn 
levensverzekering nog niet was opgeheven. Met onmiddellijk ingang heeft de deurwaarder dat toen alsnog gedaan. De deurwaarder  
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bood hiervoor zijn excuses aan en sloot zijn dossier. Tevens berichtte de deurwaarder dat hij geen beslag had gelegd op de voorlopige 
teruggave van verzoeker, maar dat het LBIO dat had gedaan. 
 
10. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman deed het LBIO de advocaat van verzoeker half oktober 2010 het voorstel om een 
bedrag van €933,97 van de reeds geïncasseerde opslagkosten aan verzoeker terug te betalen. 
 
11. In januari 2011 liet het LBIO verzoeker weten het dossier te zullen sluiten. Het LBIO nam daarbij het standpunt in dat verzoeker 
een bedrag van €341,67 teveel aan alimentatie aan zijn ex-partner had betaald welk bedrag hij bij haar kon terugvorderen. Het LBIO 
gaf verder aan dat "een bedrag €829,62 stond nog open voor de deurwaarder en dat was nu volledig afgeboekt in de administratie van 
het LBIO". Diezelfde dag verzocht het LBIO de pensioenmaatschappij en de Belastingdienst de beslagen op te heffen en schreef het 
verzoeker dat er berekend tot de maand juli 2010 geen achterstand meer bestond. Een bedrag van €608,29 (dat nog via de beslagen 
was ontvangen) werd aan verzoeker terugbetaald. 
 
12. Bij brief van 11 januari 2011 deed het LBIO opnieuw een klacht van verzoeker af. Het LBIO achtte de klacht over het te lang 
doorgelopen beslag gegrond. Voorts gaf het LBIO aan dat het toegezegde bedrag van €933,97 nog niet aan verzoeker was 
overgemaakt omdat het LBIO niet wist of verzoeker met dit voorstel instemde. Diezelfde dag stortte het LBIO dat bedrag terug en 
zodra het LBIO het bedrag van €608,29 - dat het LBIO op een rekeningnummer had gestort dat verzoeker inmiddels had opgeheven - 
retour had ontvangen zou het LBIO ook dat bedrag op verzoekers rekening storten. 
 
13. Naar aanleiding van een verzoek van de deurwaarder aan het LBIO, stuurde het LBIO bij brief van 4 mei 2011 aan verzoeker een 
saldo-specificatie. Daarbij werd vermeld dat naar aanleiding van de klachtbehandeling was gebleken dat het loonbeslag te lang had 
doorgelopen, dat het LBIO daarvoor zijn excuses had aangeboden en dat aan verzoeker een aantal bedragen was terugbetaald. 
 
14. De deurwaarder had met verzoeker op 17 mei 2011 een afspraak om voormelde saldo-specificatie met verzoeker door te nemen in 
de verwachting dat zij er samen uit moesten komen. Hierin zijn zij niet geslaagd. Via verzoeker is bij het LBIO op 18 mei 2011 het 
verzoek binnengekomen om aan de deurwaarder een overzicht toe te sturen van de bedragen die het LBIO naar de deurwaarder heeft 
overgemaakt onder vermelding van de overboeking datum en het bankrekeningnummer. 
 
15. Per e-mail van 30 mei 2011 berichtte het LBIO verzoeker dat het zich goed kon voorstellen dat een saldo-overzicht van het LBIO 
niet makkelijk voor verzoeker te lezen of te begrijpen viel. Het LBIO somde daarbij de op het overzicht voorkomende verscheidenheid 
aan posten op; acht in totaal. Bovendien stonden op een dergelijk overzicht nog niet de bedragen die de deurwaarder had geïnd omdat 
deze eerst nog kosten had ingehouden en de lagere bedragen had doorbetaald aan het LBIO. Tevens sprak het LBIO zijn verbazing 
erover uit dat de deurwaarder bepaalde bedragen niet kon verklaren aangezien deze bedragen voorkwamen in de door de 
deurwaarder overgelegde specificaties. 
 
16. Opnieuw is verzoeker bij de deurwaarder op bezoek gegaan om de in deze e-mail van het LBIO vermelde bedragen te vergelijken 
met de bij verzoeker en de deurwaarder bekende bedragen. Wederom zijn de deurwaarder en verzoeker hier niet uitgekomen. 
Diezelfde dag, op 14 juli 2011, stuurde de deurwaarder het LBIO een e-mail en stelde daarin vragen over afdracht van een bedrag van 
€1.748,42 wat niet door de deurwaarder zou zijn ontvangen. Verder vroeg de deurwaarder aan het LBIO zijn reactie op het standpunt 
van verzoeker dat de executiekosten van €917,07 ten onrechte waren gemaakt en niet voor rekening van verzoeker mochten komen. 
 
Klacht bij de Nationale ombudsman 
17. Op 6 december 2010 ontving de Nationale ombudsman (opnieuw) een verzoekschrift van verzoeker met een klacht over een 
gedraging van het LBIO. Verzoeker gaf aan zeer ontevreden te zijn over het optreden van het LBIO. Het LBIO had hem onnodig op 
kosten gejaagd bijvoorbeeld onder meer doordat het onterecht bankbeslag had gelegd. In april 2010 probeerde de deurwaarder beslag 
te leggen op een bankrekening van verzoeker. Omdat daarop te weinig saldo stond, slaagde dit beslag niet. Wel werden de kosten van 
dit beslag ad €100 bij verzoeker in rekening gebracht. Verzoeker vond dit onbegrijpelijk. Op deze rekening kwam volgens hem slechts 
het beslagvrije gedeelte van zijn pensioenuitkering binnen zodat het LBIO had moeten weten dat het beslag op deze rekening geen 
effect had. Nu waren er onnodig deurwaarderskosten gemaakt die ook nog eens bij hem in rekening werden gebracht. 
 
18. Ook na de uitspraak van de rechter heeft het LBIO steeds opnieuw aangegeven dat hij nog kosten moest voldoen waardoor de 
beslagen werden gehandhaafd. Verzoeker is van mening dat het LBIO hiermee veel te lang is doorgegaan. Bovendien heeft verzoeker 
deze inhoudingen niet teruggevonden in het saldo-overzicht van het LBIO dat hij inmiddels via de deurwaarder had ontvangen. 
Verzoeker is het dan ook niet eens met de berekeningen van het LBIO. Volgens hem heeft het LBIO veel meer geld ingehouden dan zij 
aangeven en kan hij nu naar zijn geld fluiten. Ook het toegezegde bedrag van 
€608,29 had verzoeker nog steeds niet ontvangen. 
 
19. Naar de klachten van verzoeker, die worden aangemerkt als een gedraging van de directeur van het LBIO, werd een onderzoek 
ingesteld. De klacht werd als volgt geformuleerd: 
Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen bij het innen van de alimentatie ten behoeve van zijn 
twee kinderen te laat en in onvoldoende mate de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 16 juni 2010 waarin de kinderalimentatie 
met terugwerkende kracht is verlaagd, heeft verwerkt. 
 
Visie LBIO 

20. In reactie op de klacht van verzoeker stelde het LBIO zich op het standpunt dat er volgens hem sprake was van een tijdige en juiste 
verwerking van de beschikking van de rechtbank, te weten binnen twee weken na ontvangst van de beschikking. Vanaf dat moment 
waren de opslagkosten berekend over het nieuwe, lagere alimentatiebedrag. Verder was toen aangegeven dat de reeds betaalde  
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opslagkosten niet werden terugbetaald, dat ook de executiekosten nog door verzoeker diende te worden betaald en door het LBIO 
zouden worden geïncasseerd en dat voor zover het loonbeslag te hoog zou zijn, dit zou worden aangepast. Ook werd toen gezegd dat 
het dossier betreffende de inning van de alimentatie gesloten zou worden en dat verzoeker met ingang van 1 juli 2010 weer 
rechtstreeks aan zijn ex-partner kon betalen. Uit contact op dat moment met de deurwaarder bleek dat de executiekosten €917,07 
bedroegen. Het LBIO zou dat bedrag uit het reeds gelegde beslag voldoen. Volgens het LBIO had verzoeker inmiddels ongeveer €200 
teveel aan kinderalimentatie betaald. Dit bleek duidelijk uit de toegezonden saldo-overzichten. 
Later is het LBIO verzoeker tegemoet gekomen omdat het oog had voor zijn moeilijke financiële situatie door onverplicht het verschil in 
opslagkosten tussen de oude en nieuwe situatie - een bedrag van €933,97 - niet bij verzoeker in rekening te brengen. Het LBIO vond 
dan ook niet dat hem een verwijt kon worden gemaakt. 
 
21. Wel had het LBIO geconstateerd dat de deurwaarder bij vergissing het beslag op het pensioen van verzoeker niet direct had 
opgeheven. Dit heeft de deurwaarder volgens het LBIO op 19 juli 2010 alsnog gedaan. Het LBIO heeft zoals het ook al eerder bij brief 
van 11 januari 2011 had gedaan, erkend dat het beslag op het pensioen van verzoeker te lang is doorgelopen. Hiervoor heeft het LBIO 
verzoeker zijn excuses aangeboden. 
 
22. Het LBIO stelde zich verder op het standpunt dat de bedragen die op de saldo-specificatie vermeld staan correct zijn en dat deze 
ook door de deurwaarder verklaard moeten kunnen worden. Ter toelichting gaf het LBIO aan dat er in het geval van verzoeker sprake 
was van een botsend beslag van derden. In kleine porties heeft de deurwaarder een totaalbedrag van €1.748,42 van het LBIO gestort 
gekregen in de periode van september 2009 tot september 2010. Verder zou de deurwaarder van de Belastingdienst de inhoudingen 
op de voorlopige teruggave hebben moeten ontvangen. 
 
23. Desgevraagd deelde het LBIO aan de Nationale ombudsman mee dat het bedrag van €608,29 nog niet aan verzoeker was 
overgemaakt omdat het LBIO dat bedrag nog niet teruggestort had gekregen. 
Reactie verzoeker op het standpunt van het LBIO 
 
24. Volgens verzoeker kon ook de deurwaarder het bedrag van €1.748,42 en de correctiebedragen van de alimentatie in de 
berekening van het LBIO niet volgen. Ook gaf de deurwaarder aan dat hij geen bedrag van €917,07 ter zake executiekosten bij het 
LBIO in rekening had gebracht. Al met al bestond er bij verzoeker dus nog steeds onduidelijkheid over de ingehouden bedragen en 
opgevoerde kosten. Verzoeker is boos dat hij geen eenduidige verklaring over de genoemde bedragen heeft ontvangen en hij heeft er 
genoeg van om in zijn zoektocht naar een antwoord van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Naar zijn mening heeft het LBIO 
zich hiermee niet gehouden aan "de regels van goed bestuur en eerlijkheid". 
Nadere reactie van het LBIO 
 
25. Het LBIO deelde op 10 oktober 2011 mee dat niet ter discussie staat dat de executiekosten €917,07 bedragen. Ook de door het 
LBIO aan botsend beslag betaalde bedragen van in totaal €1.748,42 zijn door de deurwaarder ontvangen en worden door hem 
bevestigd. 
 
Beoordeling 
Het oordeel van de Nationale ombudsman 
26. Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat bestuursorganen burgers met het oog op de behartiging 
van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie voorzien. Dit brengt onder meer mee dat het LBIO 
betalingsplichtigen duidelijk moet maken hoe hoog de betalingsachterstand is en op welke wijze die is opgebouwd. Verder mag van het 
LBIO worden verwacht dat het afdoende reageert op aangedragen argumenten en in reactie daarop duidelijk aangeeft waarom die 
volgens het LBIO al dan niet opgaan. Het vereiste impliceert ook dat een bestuursorgaan een duidelijk en inzichtelijk antwoord geeft op 
vragen van de burger. 
  
Opmerkingen vooraf 

27. De onvrede bij verzoeker is in eerste instantie vooral ontstaan doordat het LBIO niet heeft voldaan aan zijn verzoek de inning te 
beëindigen op het moment dat hij aangaf niet langer in staat te zijn de alimentatie te betalen. Hierover heeft verzoeker veelvuldig met 
het LBIO gecorrespondeerd. Vervolgens voelde verzoeker zich door de nieuwe uitspraak van de rechter gesterkt in zijn idee dat het 
LBIO de inning ten onrechte had voortgezet. Ook daaruit bleek immers dat hij vanaf 1 januari 2009 niet meer kon voldoen aan de 
eerder opgelegde alimentatieverplichting. Dit had hij het LBIO toch ook al gezegd? Waarom hadden zij dan toen niet naar hem 
geluisterd? Nu was het beslag voortgezet met alle kosten van dien. 
 
28. De Nationale ombudsman is het met de directeur van het LBIO eens dat het niet aan het LBIO is om een beslissing te nemen ten 
aanzien van de verschuldigdheid van een alimentatieverplichting en dat het aan de alimentatiegerechtigde is om te bepalen of zij afziet 
van een haar toekomende bijdrage. Die taak heeft de wetgever het LBIO niet gegeven. De beslissing daarover ligt uitsluitend bij de 
rechter. Het LBIO moet in beginsel uitgaan van een echtscheidingsbeschikking of –convenant. Het was dan ook niet aan het LBIO zich 
uit te laten over de financiële situatie van verzoeker en de eventuele onjuistheid van de door de rechter vastgestelde 
alimentatieverplichting. Het LBIO heeft verzoeker hiervoor terecht verwezen naar de rechter. 
 
29. Een ander heikel punt voor verzoeker betreft de inschakeling van de deurwaarder. In dit kader hecht de Nationale ombudsman 
eraan het volgende op te merken. Op het moment dat het LBIO de inning overnam, bestond er een betalingsachterstand. Het LBIO 
was op dat moment gerechtigd de inning over te nemen. In dat kader mag het LBIO alle haar ter beschikking staande middelen 
aanwenden om tot inning van de vordering te komen. Het LBIO heeft daartoe beslag gelegd op de pensioenuitkering van verzoeker. 
Ook heeft het LBIO de deurwaarder ingeschakeld om te zoeken naar andere verhaalsmogelijkheden dan verzoekers 
pensioenuitkering. Dit is, vanuit het belang voor de alimentatiegerechtigde om tot efficiënte en effectieve inning te komen, een juiste  
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stap geweest. Het inschakelen van de deurwaarder brengt kosten met zich mee die betaald moeten worden door de 
alimentatieplichtige. Verzoeker vindt dat niet terecht omdat de beslagpoging van de deurwaarder volgens hem onnodig is geweest. Op 
zijn bankrekening ontving hij namelijk geen andere inkomsten dan het resterende (beslagvrije) gedeelte van zijn pensioenuitkering. De 
Nationale ombudsman stelt vast dat van te voren bij het LBIO, noch bij de deurwaarder bekend was welk bedrag op deze rekening 
stond. Een enkele bewering op dit punt van een alimentatieplichtige is daarvoor niet voldoende. De inzet van de deurwaarder is er juist 
op gericht geweest om na te gaan of, en zo ja hoeveel vermogen er stond op deze rekening. Dat de deurwaarder in opdracht van het 
LBIO deze poging heeft ondernomen met alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder executiekosten) tot gevolg, vindt de Nationale 
ombudsman dan ook niet onjuist. 
 
De situatie na de uitspraak van de rechtbank van 16 juni 2010 

30. Nadat de uitspraak van de rechtbank was ontvangen, heeft het LBIO deze bestudeerd en de balans opgemaakt. Het LBIO kwam 
toen tot de conclusie dat er geen sprake meer was van een betalingsachterstand. Het LBIO kondigde op 30 juni 2010 aan verzoeker 
aan dat de beslagen zouden worden opgeheven. Dit is uiteindelijk pas in januari 2011 gebeurd. Hoewel het LBIO dus in eerste 
instantie voortvarend met de uitspraak aan de slag is gegaan heeft de daadwerkelijke verwerking daarvan veel te lang geduurd. De 
directeur van het LBIO heeft dit ook erkend en hiervoor terecht zijn excuses aangeboden. Het dossier werd uiteindelijk gesloten, maar 
de zaak was hiermee voor verzoeker nog niet afgerond omdat voor hem niet te volgen was waar "zijn geld" was gebleven en omdat de 
executiekosten van €917,07 bij verzoeker in rekening waren gebracht waarvan de deurwaarder gezegd zou hebben dat bedrag niet te 
hebben gevorderd. Voorts was het bedrag van € 608,29 ook nog niet door verzoeker ontvangen. Verzoeker had dan ook de indruk dat 
veel meer bij hem was geïnd dan waarop het LBIO recht had en dat hij nu door de onoverzichtelijke wijze van communiceren hierover, 
kon fluiten naar zijn geld. Die discussie over de hoogte van de verschuldigde en geïnde bedragen is tot op de dag van vandaag nog 
niet afgerond. Verzoeker geeft aan nog steeds niet te begrijpen waarop het LBIO zijn standpunt baseert. 
 
31. De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO zich heeft ingespannen om verzoeker duidelijkheid te geven over de vordering 
op hem. Daarover is regelmatig contact met hem geweest, zowel schriftelijk, telefonisch als in klachtgesprekken. Uiteindelijk heeft dit 
alles niet tot de gewenste duidelijkheid geleid. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman is mede debet hieraan de teveel 
verschillende berekeningen die aan verzoeker zijn voorgelegd, die de situatie uiteindelijk niet verhelderden. Zo zijn er saldo-
overzichten toegestuurd waarin alleen de alimentatieschuld en de opslagkosten staan vermeld maar ook dezelfde saldo-overzichten 
waarbij tevens de opslagkosten en executiekosten staan vermeld. Daarnaast omvatte de berekeningen vaak onduidelijkheden en werd 
er geen afdoende uitleg geven over de daarin genoemde posten. Zo werd bij de "totale vordering" steeds "de correctie op de 
opslagkosten" opgeteld terwijl dit bedrag aan verzoeker was kwijtgescholden. Ten aanzien van de post "Totaal vorderingen loonbeslag 
door derden" werd geen duidelijkheid verstrekt. Niet duidelijk werd dus op welke grond het LBIO dit bedrag namens wie vorderde bij 
verzoeker en op welke schuld dit bedrag in mindering werd gebracht (wie heeft geïnd voor de andere schuldeiser(s), waarop en welke 
bedragen zijn in dit kader doorbetaald?). Dit alles schaadt het vertrouwen van verzoeker in een goede en betrouwbare  
 
informatieverstrekking. 

32. In deze zaak was dit laatste ook tegelijkertijd een complicerende factor, namelijk het beslag dat was gelegd door een andere 
schuldeiser. De bij verzoeker geïnde bedragen moesten dus over deze schuldeiser en het LBIO worden verdeeld. Deze complicerende 
factor laat echter onverlet dat het de verantwoordelijkheid van het LBIO is om aan verzoeker kort, bondig en exact uit te kunnen leggen 
welke bedragen, op grond van welke vordering bij hem zijn ingehouden en aan wie welke bedragen zijn doorbetaald of afgeboekt. Aan 
de hand van dat overzicht moet kunnen worden vastgesteld of bij verzoeker teveel is ingehouden. Zolang dat overzicht niet is verstrekt 
kan de Nationale ombudsman zich voorstellen dat verzoeker ontevreden is over het optreden van het LBIO, evenals over de uitkomst 
van de interne klachtbehandeling. 
 
33. De Nationale ombudsman vindt het kwalijk, dat ondanks het verzoek van de Nationale ombudsman daartoe, het LBIO er lange tijd 
niet in is geslaagd om tezamen met de deurwaarder de onduidelijkheid bij verzoeker weg te nemen. Integendeel, de deurwaarder en 
het LBIO waren het zelfs met elkaar oneens over wie bepaalde bedragen had geïnd (bijvoorbeeld het beslag op de 
belastingteruggave), welke bedragen aan wie wanneer waren doorbetaald en wie welke bedragen in rekening had gebracht 
(bijvoorbeeld de executiekosten ad. € 917,07). De Nationale ombudsman kan begrijpen dat verzoeker het gevoel heeft van het kastje 
naar de muur te worden gestuurd. 
De verantwoordelijkheid om dit inzicht aan verzoeker te geven, ligt uiteindelijk bij het LBIO als opdrachtgever van de deurwaarder. 
Door verzoeker onnauwkeurige en verwarrende informatie te verstrekken over de totale vordering op verzoeker heeft het LBIO in strijd 
gehandeld met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking. 
De onderzochte gedraging is niet behoorlijk. 
 
34. Dit alles geeft de Nationale ombudsman reden de directeur van het LBIO de aanbeveling te doen om in overleg met de 
deurwaarder met verzoeker in gesprek te gaan en hem een juiste en begrijpelijke uitleg te geven over de hoogte en samenstelling van 
de vordering (alimentatie, opslagkosten, deurwaarder- en executiekosten), de hoogte van de geïnde bedragen (wanneer welke 
bedragen zijn geïnd en op welke wijze) en de doorbetaling en verwerking daarvan. Op die manier moet duidelijk worden of en zo ja, 
hoeveel verzoeker tegoed heeft van het LBIO. Daarbij moet, mocht verzoeker dit nog steeds niet hebben ontvangen, tevens rekening 
worden gehouden met het bedrag van €608,29 dat aan verzoeker zou worden terugbetaald. 
 
Conclusie 
De klacht over de onderzochte gedraging van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is gegrond wegens strijd met het 
vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking. 
Aanbeveling 
De Nationale ombudsman geeft de directeur van het LBIO in overweging om in overleg met de deurwaarder een gesprek met 
verzoeker aan te gaan waarin hem een juiste en begrijpelijke uitleg wordt gegeven over de hoogte en samenstelling van de vordering  
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 (alimentatie, opslagkosten, deurwaarder- en executiekosten), de hoogte van de geïnde bedragen (wanneer welke bedragen zijn geïnd 
en op welke wijze) en de doorbetaling en verwerking daarvan. 
De Nationale ombudsman, 
dr. A.F.M. Brenninkmeijer 
Informatieoverzicht 
De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie: 
- verzoekschrift van verzoeker van 6 december 2010; 
- brief van het LBIO van 11 januari 2011; 
- brief van het LBIO van 4 mei 2011; 
- e-mail van het LBIO van 30 mei 2011; 
- e-mail van verzoeker van 14 juli 2011; 
- e-mail van de deurwaarder van 14 juli 2011. 
Verder zijn de bevindingen van het onderzoek gebaseerd op het door het LBIO overgelegde dossier met daarin onder meer de brief 
van het LBIO van 14 oktober 2010. 
In het kader van het onderzoek werd de directeur van het LBIO verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de 
stukken die op de klacht betrekking hebben. 
In het kader van het onderzoek werd betrokkenen verzocht op de bevindingen te reageren. De reacties van verzoeker en van het LBIO 
gaven aanleiding om het verslag op enkele punten aan te passen en aan te vullen. 
 
Achtergrond 
Artikel 1:408, eerste tot en met dertiende lid, van het Burgerlijk Wetboek luidt: 
"1. Een uitkering tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding of tot voorziening in de kosten van levensonderhoud en 
studie, waarvan het bedrag in een rechterlijke beslissing, daaronder begrepen de beslissing op grond van artikel 822, eerste lid, onder 
c, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is vastgelegd, wordt ten behoeve van de minderjarige aan de ouder die het kind 
verzorgt en opvoedt of aan de voogd onderscheidenlijk aan de meerderjarige betaald. 
 
2. Op verzoek van een gerechtigde als bedoeld in het eerste lid, van een onderhoudsplichtige dan wel op gezamenlijk verzoek van een 
gerechtigde en onderhoudsplichtige neemt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen de invordering van de onderhoudsgelden 
op zich. De executoriale titel wordt daartoe door de onderhoudsgerechtigde in handen gesteld van dit Bureau. De overhandiging 
daarvan machtigt het Bureau tot het doen van de invordering, zo nodig door middel van executie. 
 
3. Kosten van invordering door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen worden verhaald op de onderhoudsplichtige, 
onverminderd de kosten van gerechtelijke vervolging en executie. Het verhaal van kosten vindt plaats door wijziging van het bedrag, 
bedoeld in het eerste lid, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. 
 
4. Tot invordering op verzoek van een onderhoudsgerechtigde wordt slechts overgegaan, indien de gerechtigde ter gelegenheid van de 
indiening van het verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat binnen ten hoogste zes maanden voorafgaande aan de indiening van het 
verzoek de onderhoudsplichtige ten aanzien van ten minste één periodieke betaling tekort is geschoten in zijn verplichtingen. In deze 
gevallen geschiedt de invordering van bedragen die verschuldigd zijn vanaf een tijdstip van ten hoogste zes maanden voorafgaande 
aan de indiening van het verzoek. 
 
5. Alvorens tot invordering met verhaal van kosten over te gaan wordt de onderhoudsplichtige bij brief met bericht van ontvangst in 
kennis gesteld van het voornemen daartoe en de reden daarvoor, alsmede van het bedrag inclusief de kosten van invordering. Het 
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt bevoegd tot invordering over te gaan op de veertiende dag na de verzending van 
de brief. 
 
6. De invordering die op verzoek van de onderhoudsgerechtigde geschiedt, eindigt slechts, indien gedurende ten minste een half jaar 
regelmatig is betaald aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en er geen bedragen meer verschuldigd zijn als bedoeld in 
het vierde lid, tweede volzin. De termijn van een half jaar wordt telkens verdubbeld, indien een voorgaande termijn van invordering ook 
op verzoek van de onderhoudsgerechtigde was aangevangen. 
 
7. Een invordering die geldt op het tijdstip van het meerderjarig worden van het kind, wordt ten behoeve van de meerderjarige 
voortgezet, tenzij deze op zijn verzoek wordt beëindigd. 
 
8. De tenuitvoerlegging van een executoriale titel betreffende de betaling van de kosten van verzorging en opvoeding of 
levensonderhoud en studie geschiedt met inachtneming van de wijziging, bedoeld in het derde lid. 
 
9. Invorderingen die tien jaren nadat de minderjarige de leeftijd van een en twintig jaren heeft bereikt, nog niet door het Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen zijn verwezenlijkt, mogen worden beëindigd. De onderhoudsgerechtigde wordt hiervan schriftelijk 
op de hoogte gesteld. 
 
10. Een betaling door de onderhoudsplichtige strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, bedoeld in het derde lid, 
vervolgens in mindering van eventueel verschenen rente en ten slotte in mindering van de verschuldigde onderhoudsgelden en de 
eventueel lopende rente. 
 
11. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen draagt zorg, dat de gelden die ten behoeve van het onderhoud van 
minderjarigen worden uitgekeerd, aan de daarop rechthebbenden worden uitbetaald. 
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12. Artikel 243, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
13. Met uitzondering van de leden 1, 7 en 11, is dit artikel van overeenkomstige toepassing op de ten behoeve van een echtgenoot of 
geregistreerd partner bij rechterlijke uitspraak vastgestelde uitkering tot levensonderhoud, daaronder begrepen de beschikking inzake 
een voorlopige voorziening betreffende een uitkering tot levensonderhoud, met dien verstande dat invorderingen die tien jaar na de 
indiening van het verzoek om invordering nog niet zijn verwezenlijkt door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, mogen 
worden beëindigd." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 
…………..  ze weet dat ik het niet kan betalen en toch schakelt ze het LBIO in …………. 
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Rechtbank Haarlem  
 

Datum uitspraak: 11-10-2011 
Datum publicatie: 27-10-2011 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Inhoudsindicatie:De verhuizing van de moeder naar [plaats A] heeft tot gevolg dat aan de coouderschapsregeling zoals partijen waren 
overeengekomen geen uitvoering meer kan worden gegeven op een wijze die in het belang van de minderjarige te achten is. 
De rechtbank merkt daarbij op dat aan de co-ouderschapsregeling al gedurende twee jaren zonder ernstige conflicten tussen partijen 
of problemen in de ontwikkeling van de minderjarige en op dat hieraan op een voor de minderjarige vertrouwde wijze 
uitvoering wordt gegeven. De moeder heeft zich naar het oordeel van de rechtbank laten leiden door haar eigen behoefte om naar 
[plaats A] te verhuizen en aan haar behoefte het belang van de minderjarige en het belang van de vader ondergeschikt 
gemaakt. De moeder had kunnen voorzien dat deze verhuizing op termijn de uitvoering van de co-ouderschapregeling onmogelijk zou 
maken. De omstandigheid dat de vader tegen de verhuizing van de moeder op dat moment geen stappen heeft 
ondernomen, doet hieraan niet af. De moeder heeft daarmee een situatie veroorzaakt die in strijd met de belangen van de minderjarige 
te achten is. Het verzoek van de vader mbt hoofdverblijf van de minderjarige bij hem te bepalen wordt toegewezen onder afwijzing van 
het verzoek van de moeder.  
 
Uitspraak 
Sector civiel familie- en jeugdrecht 
hoofdverblijfplaats/schoolkeuze/omgang/alimentatie 
zaak-/rekestnr.: 184261/2011-2717 
beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken d.d. 11 oktober 2011 
in de zaak van: 
[naam moeder], 
wonende te [plaats A] , 
hierna mede te noemen: de moeder, 
 
--tegen-- 
[naam vader], 
wonende te [plaats B], 
hierna mede te noemen: de vader, 
 
1 Verloop van de procedure 

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken: 
- het op 10 augustus 2011 ter griffie van deze rechtbank ingekomen verzoekschrift met bijlagen van 
de moeder; 
- het op 22 september 2011 ingekomen verweerschrift met bijlagen van de vader; 
- de brief, met bijlagen, van de advocaat van de moeder van 23 september 2011, 
en het verhandelde ter terechtzitting op 26 september 2011 in aanwezigheid van partijen, bijgestaan door hun advocaten. 
 
2 De vaststaande feiten 

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het volgende gebleken: 
2.1 Partijen hebben van oktober 2006 tot en met november 2008 een affectieve relatie gehad. 
 
2.2 Uit deze relatie is op [datum] 2007 de minderjarige [naam minderjarige] geboren. De minderjarige is door de vader erkend. Partijen 
zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de minderjarige. 
 
2.3 Bij het uiteengaan hebben partijen afgesproken dat de moeder met [naam minderjarige] in de woning van de vader te [plaats B] 
blijft wonen, totdat zij een fulltime baan en geschikte woonruimte voor haarzelf en [naam minderjarige] heeft verkregen. Vader zou 
zolang bij zijn ouders verblijven. Daarbij hebben zij onder meer afgesproken dat [naam minderjarige] op de dagen dat de moeder 
werkt door de ouders van de vader zal worden verzorgd. 
 
2.4 Bovenstaande regeling is medio februari 2009, voordat de moeder vervangende woonruimte had gevonden geëindigd. De vader 
heeft zijn woning weer betrokken en de moeder heeft tijdelijk bij een vriend onderdak gevonden. [naam minderjarige] is bij de vader 
blijven wonen en werd doordeweeks verzorgd door de ouders van de vader. 
 
2.5 Op 16 juli 2009 zijn partijen ter beëindiging van het door de moeder aangespannen kort geding overeengekomen dat [naam 
minderjarige] vrijdag 17 juli 2009 om 18.00 door de moeder bij zijn grootouders (vz) wordt opgehaald en omgang met haar zal hebben 
tot zondagavond 19 juli 2009, waarbij hij teruggebracht wordt bij de grootouders. [naam verblijft vervolgens de hele week bij de 
vader/de grootouders. [naam minderjarige] wordt vervolgens op zondagavond 26 juli 2009 om 19.00 uur door de moeder opgehaald bij 
de vader/de grootouders waarna [naam minderjarige] de hele week bij de moeder verblijft. Partijen zijn daarbij ondermeer 
overeengekomen dat deze regeling van gelijke wekelijkse omgang tussen [naam minderjarige] en de ouders daarna voorlopig geldt tot 
15 januari 2010 en dat zij voor 15 januari 2010 in onderling overleg een ouderschapsplan zullen opstellen. 
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2.6 De moeder heeft op 8 maart 2010 een door haar gekochte woning in [plaats A] betrokken. In juli 2011 is de moeder bevallen van 
een zoon uit de relatie tussen haar en haar nieuwe partner. Op [datum] 2011 wordt [naam minderjarige] vier jaar oud en zal hij naar de 
basisschool gaan. 
 
2.7 Partijen hebben vanaf eind augustus 2010 getracht via mediation tot een ouderschapsplan te komen, hetgeen niet is gelukt. 
 
3 Het verzoek en de grondslag daarvan 
3.1 Het verzoek van de moeder strekt tot: 
a. het vaststellen van de hoofdverblijfplaats van [naam minderjarige] bij de moeder in [plaats A]; 
 
b het verlenen van vervangende toestemming aan de moeder om [naam minderjarige] in te schrijven op de basisschool [naam] te 
[plaats A]; 
 
c. het vaststellen van een zorg- en contactregeling, inhoudende dat [naam minderjarige] de oneven weken van vrijdagmiddag na 
school om 08.30 uur bij de vader verblijft, waarbij de vader [naam minderjarige] uit school ophaalt en brengt en dat [naam minderjarige] 
in de even weken van woensdagmiddag uit school om 12.00 uur t/m donderdagochtend naar school op 08.30 uur bij de 
vader verblijft, waarbij de vader [naam minderjarige] uit school ophaalt en brengt. 
 
d. het vaststellen van een door man te betalen kinderbijdrage van € 382 per maand met ingang van 
de datum van indiening van het verzoekschrift. 
 
3.2 De moeder heeft haar verzoek gebaseerd op de stelling dat het vanaf het moment dat [naam minderjarige] naar de basisschool 
gaat niet langer in zijn belang is gelet op de reisafstand dat de gedeelde zorgregeling blijft voortduren. Zij is daarbij van mening dat zij, 
omdat zij slechts drie halve dagen per week werkt in haar eigen zaak waarbij zij haar eigen werktijden kan bepalen, de meest 
aangewezen persoon is om de verzorging en opvoeding van [naam minderjarige] op zich te nemen. Bovendien is moeder de primaire 
hechtingsouder. Het is daarbij voor de moeder erg belangrijk dat [naam minderjarige] deel uitmaakt van haar nieuwe gezin en ook een 
hechte band met zijn broertje kan ontwikkelen. De vader werkt 40 uur per week, zodat de feitelijke zorg voor [naam minderjarige] 
indien het hoofdverblijf bij de vader is, op de schouders van zijn ouders terecht zal komen. Voor de moeder is dit niet acceptabel, mede 
gezien het feit dat zij wel in staat is om deze zorg zelf op zich te nemen. 
 
4 Het verweer en zelfstandig verzoek 

4.1 De vader heeft het verzoek gemotiveerd bestreden en heeft zelf verzocht te bepalen dat: 
a. de hoofdverblijfplaats van [naam minderjarige] in het vervolg bij zijn vader te [plaats B] zal zijn; 
 
b de vader vervangende toestemming wordt verleend om [naam minderjarige] te doen inschrijven op een, nog nader te bepalen, 
basisschool in [plaats B]; 
 
c. [naam minderjarige] in de oneven weken van vrijdagmiddag na school om 12.00 uur tot en met maandagochtend naar school om 
08.30 uur bij de moeder verblijft, waarbij de moeder [naam minderjarige] uit school ophaalt en naar school brengt; 
 
d. [naam minderjarige] in de even weken van woensdagmiddag uit school om 12.00 uur tot en met donderdagochtend naar school om 
08.30 uur bij de moeder verblijft, waarbij de moeder [naam minderjarige] uit school ophaalt en naar school brengt; 
 
e. [naam minderjarige] gedurende de helft van de schoolvakanties en feestdagen bij de moeder 
verblijft, zulks met afwijzing van de verzoeken van de moeder. 
 
4.2 De vader stelt zich op het standpunt dat er voor de moeder geen noodzaak was om naar [plaats A] te verhuizen. De moeder heeft 
hem ook nimmer om toestemming verzocht voor deze verhuizing, hetgeen wel op haar weg had gelegen. De vader meent dat de 
handelwijze van de moeder niet in het belang van [naam minderjarige] is en dat hij door de moeder voor een fait accompli is gesteld. 
De omstandigheid dat [naam minderjarige] in [maand] van dit jaar vier jaar oud wordt en dus naar school zal gaan, maakt de uitvoering 
van de huidige zorgregeling als gevolg van de verhuizing van de moeder de facto onuitvoerbaar. Door haar handelen ontneemt de 
moeder [naam minderjarige] het recht om de hechte band met zijn vader voort te zetten en heeft zij laten zien dat zij haar eigen belang 
boven het belang van [naam minderjarige] stelt. Het zou volstrekt onacceptabel zijn indien de huidige situatie als feitelijk gegeven wordt 
geaccepteerd en dat op basis daarvan de beslissing zou worden genomen dat [naam minderjarige] in het vervolg bij zijn moeder 
hoofdverblijf heeft. Daarbij voert de vader aan dat hij zeer goed in staat is om [naam minderjarige] een stabiele omgeving te bieden 
waarin voldoende oog is voor contact met de andere ouder. Hij heeft de zorgtaken met betrekking van [naam minderjarige] vanaf zijn 
geboorte op zich genomen op de momenten dat hij daartoe in staat was. Dat hield in de eerste periode na zijn geboorte in dat partijen 
voor een deel de zorgtaken op zich namen en dat een groot deel van die zorgtaken bij grootouders(vz) werden neergelegd. Sinds de 
procedure in kort geding heeft de vader zijn werkzaamheden als internationaal chauffeur neergelegd en vervult hij een functie als 
nationaal vrachtwagenchauffeur. Dit houdt in dat hij dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur thuis is en vanaf dat moment ook de zorgtaken 
op zich neemt. Bij een hoofdverblijf van [naam minderjarige] bij de vader hoeft de opvang door de grootouders tot 
een minimum beperkt te blijven. Bovendien hebben de grootouders [naam minderjarige] vanaf zijn geboorte mede verzorgd en 
behoren zij tot een voor [naam minderjarige] vertrouwde omgeving. 
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5 Beoordeling van het verzoek 
hoofdverblijf en inschrijving school 
5.1 Gebleken is dat de moeder in maart 2010 is verhuisd naar [plaats A] zonder dat zij hiervoor de benodigde toestemming van de 
vader had verkregen. Tussen partijen is niet in geschil dat de huidige co-ouderschapsregeling niet kan worden voortgezet vanaf het 
moment dat [naam minderjarige] naar de basisschool gaat. De afstand tussen [plaats A] en [plaats B] maakt voortzetting van deze 
regeling onmogelijk. 
 
5.2 De moeder heeft naar voren gebracht dat de verhuizing naar [plaats A] noodzakelijk was. Op dat moment had zij een vast 
dienstverband en bevond [plaats A] zich centraal in haar werkgebied. Volgens de moeder was het voor haar financieel niet mogelijk om 
in [plaats B] of in de directie omgeving van [plaats B] een woning te kopen, terwijl zij de huur van de woning in [plaats] van € 1.000 per 
maand waar zij op dat moment verbleef financieel niet kon opbrengen. In [plaats B] zou zij alleen een studio kunnen huren, maar dit 
vond onder andere de vader niet acceptabel. Uiteindelijk heeft zij een woning gevonden in [plaats A], waar voldoende ruimte aanwezig 
is voor haarzelf en [naam minderjarige]. 
Niet gebleken is dat de moeder heeft getracht overeenstemming te bereiken met de vader over de verhuizing. Zij heeft zelf ter zitting 
verklaard dat zij de verhuizing aan de vader heeft gemeld een paar dagen nadat zij de sleutel van de woning had gekregen en dat de 
vader hierop verrast reageerde. 
 
5.3 De rechtbank is voldoende gebleken dat partijen in onderling overleg niet kunnen komen tot een regeling vanaf [datum] 2011 die 
voor beiden bevredigend is. De verhuizing van de moeder naar [plaats A] heeft tot gevolg dat aan de co-ouderschapsregeling zoals 
partijen waren overeengekomen geen uitvoering meer kan worden gegeven op een wijze die in het belang van de minderjarige te 
achten is. De rechtbank merkt daarbij op dat aan de co-ouderschapsregeling al gedurende twee jaren zonder ernstige conflicten tussen 
partijen of problemen in de ontwikkeling van de minderjarige en op dat hieraan op een voor de minderjarige vertrouwde wijze uitvoering 
wordt gegeven. 
De moeder heeft zich naar het oordeel van de rechtbank laten leiden door haar eigen behoefte om naar [plaats A] te verhuizen en aan 
haar behoefte het belang van de minderjarige en het belang van de vader ondergeschikt gemaakt. De moeder had kunnen voorzien 
dat deze verhuizing op termijn de uitvoering van de co-ouderschapregeling onmogelijk zou maken. De omstandigheid dat de vader 
tegen de verhuizing van de moeder op dat moment geen stappen heeft ondernomen, doet hieraan niet af. 
De moeder heeft daarmee een situatie veroorzaakt die in strijd met de belangen van de minderjarige te achten is. Immers, of de 
minderjarige nu hoofdverblijf zal hebben bij de vader of de moeder, zijn andere ouder heeft minder zorg voor en contact met hem dan 
voorheen. Dat [naam minderjarige] elke werkdag met zijn vader bij de grootouders blijft eten doet hieraan niet af. De door de moeder 
aangevoerde argumenten hebben de rechtbank er niet van kunnen overtuigen dat bepaling van het hoofdverblijf van de minderjarige 
bij haar, meer in het belang van de minderjarige zou zijn dan bepaling van het hoofdverblijf van de minderjarige bij de vader, tegen 
welk verblijf door de moeder geen contra-indicaties zijn aangedragen. 
De rechtbank is derhalve van oordeel dat het belang van de minderjarige zich er niet tegen verzet dat de hoofdverblijfplaats van de 
minderjarige wordt bepaald bij de vader, waarbij de minderjarige in de voor hem vertrouwde omgeving kan opgroeien ook al is dit met 
enige hulp en bijstand van de ouders van de vader. De rechtbank zal in die zin beslissen en derhalve het verzoek van de vader 
toewijzen en het verzoeken van de moeder afwijzen. 
 
5.4 De moeder heeft desgevraagd aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben dat indien het hoofdverblijf van [naam minderjarige] 
wordt bepaald bij de vader, [naam minderjarige] zal worden ingeschreven op de basisschool “[naam]”. De rechtbank zal daarom het 
verzoek van de vader zoals genoemd onder 4.1 b als hierna te melden toewijzen. Het verzoek van de moeder zal worden 
afgewezen. 
 
zorgregeling 
5.5 De moeder heeft, in het geval de hoofdverblijfplaats van [naam minderjarige] wordt bepaald bij de 
vader, zich niet verzet tegen toewijzing van de zorgregeling zoals door de man voorgesteld en genoemd onder 4.1 c, d en e., noch 
heeft zij om een andersluidende regeling verzocht. 
De rechtbank zal, nu haar dit niet strijdig met het belang van [naam minderjarige] voorkomt, conform het verzoek van de vader 
beslissen. Het verzoek van de moeder met betrekking tot de zorgregeling zal worden afgewezen. 
 
kinderbijdrage 

5.6 Nu het hoofdverblijf van [naam minderjarige] wordt bepaald bij de vader, is de grond van het verzoek van de moeder tot een door 
de vader te betalen kinderbijdrage komen te vervallen. Het verzoek van de moeder zal daarom worden afgewezen. 
 
6 Beslissing 
De rechtbank: 
6.1 Wijst af de verzoeken van de moeder. 
 
6.2 Bepaalt dat de hoofdverblijfplaats van de minderjarige [naam]: 
- [naam minderjarige], geboren op [datum] 2007 in de gemeente [plaats], is bij de vader. 
 
6.3 Bepaalt dat de verklaring van toestemming van de moeder tot inschrijving van de minderjarige [naam minderjarige] voornoemd op 
de basisschool [naam] te [plaats] voor zover nodig vervangen wordt door een verklaring van toestemming van de kinderrechter. 
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6.4 Stelt de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken als volgt vast: 
De minderjarige [naam minderjarige] verblijft in de oneven weken van vrijdagmiddag na school om 12.00 uur tot en met 
maandagochtend naar school om 08.30 uur bij de moeder, waarbij de moeder [naam minderjarige] uit school ophaalt en naar school 
brengt. Daarnaast verblijft [naam minderjarige] in de even weken van woensdagmiddag uit school om 12.00 uur tot en met 
donderdagochtend naar school om 08.30 uur bij de moeder, waarbij de moeder [naam minderjarige] uit school ophaalt 
en naar school brengt. Voorts verblijft [naam minderjarige] gedurende de helft van de schoolvakanties en 
feestdagen bij de moeder. 
 
6.5 Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. 
 
6.6 Wijst af het meer of anders verzochte. 
Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. van Andel, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van E. Dijkstra, griffier, en in het 
openbaar uitgesproken op 11 oktober 2011. 
Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld 
bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en/of de zich verwerende partij dient het hoger beroep binnen de termijn van 
drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. 
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Rechtbank Roermond  
 
Datum uitspraak: 17-10-2011 
Datum publicatie: 27-10-2011 
Rechtsgebied: Personen-en familierecht 
Soort procedure: Kort geding 
Inhoudsindicatie:Wijziging hoofdverblijfplaats De vrees is gerechtvaardigd dat met elke dag dat de 
kinderen langer bij de vrouw verblijven, de kans groter wordt dat de kinderen 
voorgoed verstoken blijven van contact met de man, met wie zij nu nog een goed 
contact hebben. De voorzieningenrechter acht een onmiddellijke voorziening bij 
voorraad in het belang van de man en de kinderen vereist en bepaalt de 
hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de man. 
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
Uitspraak 

vonnis 
RECHTBANK ROERMOND 
Sector civielrecht 
zaaknummer / rolnummer: 110845 / KG ZA 11-187 
Vonnis in kort geding van 17 oktober 2011 
in de zaak van 
[eiser], 
wonende te [woonplaats], 
eiser, 
advocaat mr. J. Geuze te Best, 
tegen 
[gedaagde], 
wonende te [woonplaats], 
gedaagde, 
advocaat mr. C. Schouten te Venlo. 
Partijen zullen hierna de man en de vrouw genoemd worden. 
1. De procedure 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding; 
- de mondelinge behandeling op 6 september 2011; 
- de pleitnota van de man; 
- de pleitnota van de vrouw; 
- de na de zitting van 6 september 2011 binnengekomen correspondentie; 
- de mondelinge behandeling op 17 oktober 2011. 
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 
2. De feiten 
2.1. Uit het door echtscheiding ontbonden huwelijk van partijen zijn geboren de minderjarige 
kinderen: 
- [minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2004; 
- [minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2008. 
De man en de vrouw hebben het gezamenlijk gezag over de kinderen. 
2.2. Bij uitspraak houdende voorlopige voorzieningen van de rechtbank te 
’s-Hertogenbosch van 29 juli 2010 is een voorlopige zorgregeling tussen de man en de kinderen 
bepaald. 
2.3. Bij vonnis in kort geding van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch van 25 november 2010 heeft de 
voorzieningenrechter een onderzoek door de raad voor de kinderbescherming gelast naar de 
ontwikkeling van de kinderen en naar een zorgregeling en is een voorlopige zorgregeling tussen de 
man en de kinderen bepaald van één zaterdag per 14 dagen. De voorzieningenrechter heeft gelast de 
raadsrapportage in te brengen in de echtscheidingsprocedure. 
2.4. Bij vonnis in kort geding van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is de vrouw veroordeeld tot 
nakoming van de bij vonnis van 25 november 2010 bepaalde zorgregeling, onder verbeurte van een 
dwangsom (bij niet nakoming) en met veroordeling van de vrouw in de proceskosten. 
2.5. De kinderen zijn bij uitspraak van de kinderrechter te ’s-Hertogenbosch van 11 maart 2011 onder toezicht 
gesteld. 
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2.6. Bij uitspraak van 8 april 2011 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en heeft de 
rechtbank de raad voor de kinderbescherming verzocht nader te rapporteren over de wenselijkheid 
van wijziging van het hoofdverblijf van de kinderen van de vrouw naar de man en de zorgregeling die 
in dat geval zou moeten gelden. 
Tevens is een voorlopige zorgregeling bepaald tussen de man en de kinderen van een weekend per 
twee weken van vrijdag tot zondagavond en elke woensdag van 12.00 uur tot donderdagochtend, 
alsmede een regeling voor de vakanties en feestdagen. 
De man heeft zijn verzoek tot vaststelling van het hoofdverblijf nadien op advies van de raad voor de 
kinderbescherming ingetrokken en dit verzoek op 5 september 2011, nadat de vrouw de 
omgangsregeling wederom niet nakwam, opnieuw bij de rechtbank te 
‘s-Hertogenbosch ingediend. Bij tussenbeschikking van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch van 12 
oktober 2011 heeft de rechtbank de man in dat verzoek ontvangen en de raad voor de 
kinderbescherming verzocht het onderzoek naar de wijziging van de hoofdverblijfplaats en de alsdan 
te treffen zorg- en contactregeling te hervatten. 
3. Het geschil 
3.1. De man vordert samengevat – 
- de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij hem te bepalen; 
- te bepalen dat de vrouw de goederen benodigd voor dagelijks gebruik van de 
kinderen ter beschikking stelt; 
- machtiging dit vonnis met behulp van de sterke arm te executeren; 
- toestemming te verlenen de kinderen in te schrijven in de GBA van de woonplaats van de 
man; 
- toestemming te verlenen aan de man om de kinderbijslag aan te vragen en te ontvangen; 
- veroordeling van de vrouw in de kosten van deze procedure; 
- een raadsonderzoek (bij vermeerdering van eis). 
3.2. De vrouw voert verweer. 
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
4. De beoordeling 
4.1. De man heeft een spoedeisend belang bij zijn vordering nu de vrouw de zorgregeling niet nakomt. 
4.2. De man vordert de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij hem te bepalen nu de vrouw de 
zorgregeling enkel traineert en frustreert. Hij stelt alles te hebben geprobeerd om nakoming af te 
dwingen maar dat niets structureel heeft geholpen. Daar komt bij dat de vrouw op 23 augustus 2011 
ten gevolge van een huurachterstand met de kinderen uit huis is gezet en zonder overleg met en 
bericht aan de man of de gezinsvoogd bij haar ouders in Roermond is gaan wonen. 
4.3. Volgens de vrouw is de man een leugenaar en bedrieger en iemand die niet goed voor de 
kinderen zorgt. Zij stelt wel te willen meewerken aan omgang maar ziet zich geconfronteerd met 
uitlatingen van [minderjarige 1] die duiden op seksueel grensoverschrijdend gedrag van de man. 
[minderjarige 1] verzet zich er daarnaast tegen om naar de man toe te gaan. 
4.4. De raad voor de kinderbescherming ziet in zijn rapportage van 15 februari 2011 geen contraindicaties 
voor omgang tussen de man en de kinderen. Er zijn tijdens het onderzoek geen 
aanwijzingen gevonden dat [minderjarige 1] en/of [minderjarige 2] seksueel misbruikt zijn door hun 
vader. 
4.5. De vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg heeft ter zitting van 6 september 2011 opgemerkt 
dat er geen enkele contra-indicatie voor omgang is en dat de vrouw de omgang traineert. De vrouw 
heeft de gezinsvoogdes niet ingelicht over de ontruiming en de daarop volgende verhuizing naar haar 
ouders. Integendeel, de gezinsvoogdes heeft voor de vakantie gesproken met de vrouw en haar vader 
over de schulden en de vrouw en haar vader hebben de gezinsvoogdes meegedeeld dat de financiële 
problemen van de vrouw tijdig zouden worden opgelost. De vrouw betwist vorenstaande. 
De vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg heeft ter zitting voorts opgemerkt dat zij een 
hoofdverblijf bij de man niet uitsluit maar nog niet in de gelegenheid is geweest daar onderzoek naar 
te doen. 
4.6. De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat contact met de man noodzakelijk is in het 
belang van een gezonde (emotionele) ontwikkeling van de kinderen, temeer nu er geen sprake is van 
contra-indicaties. 
4.7.Uit het overgelegde raadsrapport dat is opgemaakt ter onderbouwing van de ondertoezichtstelling, 
komt naar voren dat de vrouw zich verzet tegen elke vorm van omgang tussen de man en de kinderen 
en dat zij steeds nieuwe argumenten aanvoert om omgang te voorkomen. 
4.8.De vrouw negeert rechterlijke uitspraken en komt ter zitting gedane toezeggingen niet na. Dit 
terwijl, zoals ook is overwogen door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in zijn beschikking van 29 juli 
2010, het de plicht is van de vrouw om contact tussen de man en de kinderen te bevorderen. 
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4.9. Ondanks vorenstaande heeft de voorzieningenrechter de vrouw ter zitting van 
6 september 2011 de kans geboden de omgangsregeling onvoorwaardelijk na te komen. 
Uit het dezelfde dag door de vrouw aan de man gezonden e-mailbericht en haar 

e-mailberichten aan de man van 9 september 2011 blijkt dat daarvoor bij de vrouw geen draagvlak 
bestaat. Zij werkt tegen door de naam van de school van [minderjarige 1] niet aan de man door te 
geven, zodat de man haar daar niet kan ophalen. Tussenkomst van de advocaat van de vrouw bleek 
nodig om alsnog een aanvang met de omgang te kunnen maken. Er vindt vervolgens driemaal 
omgang plaats op een woensdag, een weekend en een woensdag, en deze contacten verlopen goed. 
Daarna wordt de reguliere omgang stopgezet omdat [minderjarige 1] uitlatingen tegenover moeder en 
oma zou hebben gedaan die zouden kunnen duiden op seksueel grensoverschrijdend gedrag van de 

man op, naar de vrouw ter zitting van 17 oktober 2011 heeft meegedeeld, de eerste 
omgangswoensdag. 
Die stelling heeft de vrouw echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk 

gemaakt. Zij heeft ter zake geen enkele objectieve aanwijzing in het geding gebracht. 
De gezinsvoogdes heeft ter zitting van 17 oktober 2011 opgemerkt geen bevestiging van de 
vermeende uitlatingen van [minderjarige 1] in het gedrag van [minderjarige 1] te hebben 

waargenomen in de twee begeleide contacten die onlangs hebben plaatsgevonden. Integendeel, de 
kinderen waren heel blij de man te zien en er was sprake van een spontaan en heel natuurlijk lijfelijk 
contact. 
4.10. De voorzieningenrechter kan dan ook niet anders dan concluderen dat de vrouw de man niet 
meer in het leven van de kinderen wenst. De kinderen hebben echter een veilige, stabiele, steunende 
en stimulerende opvoedingssituatie nodig waarbij zij contact hebben met beide ouders. De vrouw kan 
zodanige opvoedingssituatie door haar gedrag en handelwijze, die wordt versterkt door haar ouders, 

bij wie zij en de kinderen op dit moment verblijven, niet danwel onvoldoende aan de kinderen bieden. 
De voorzieningenrechter verwijst ter zake ook naar de rapportage van de raad voor de 
kinderbescherming. De vrouw is daarenboven met de kinderen uit huis gezet en zonder bericht, laat 
staan overleg met de man of de gezinsvoogdes over een en ander, bij haar ouders in Roermond gaan 

wonen. 
4.11. De voorzieningrechter dient zijn uitspraak in beginsel af te stemmen op het oordeel van de 
bodemrechter, en de zaak ex nunc, dat wil zeggen naar de huidige situatie te beoordelen. 

In het kader van de echtscheiding heeft de rechtbank te s’-Hertogenbosch bij uitspraak van 
8 april 2011 de raad voor de kinderbescherming verzocht nader onderzoek te doen naar de vraag of 
het in het belang van de kinderen is hun hoofdverblijfplaats te wijzigen. De man heeft zijn verzoek ter 
zake het hoofdverblijf in een later stadium op advies van de raad voor de kinderbescherming 
ingetrokken, om de inmiddels in gang gezette omgangsregeling niet in gevaar te brengen. Op 5 
september 2011 heeft hij alsnog zodanig verzoek ingediend bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in de 

echtscheidingsprocedure, welk verzoek bij tussenbeschikking van 12 oktober 2011 is geaccepteerd en 
ter zake waarvan de raad voor de kinderbescherming zijn onderzoek dient te hervatten. 
4.12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beslissing van de bodemrechter niet kan worden 
afgewacht. In de gegeven omstandigheden acht de voorzieningenrechter een onmiddellijke 
voorziening bij voorraad, zoals door de man is verzocht, in het belang van de man en de kinderen 
vereist. De vrees is gerechtvaardigd dat met elke dag, dat de kinderen langer bij de vrouw verblijven, 

de kans groter wordt dat de kinderen voorgoed verstoken blijven van contact met de man, met wie zij 

nu nog een goed contact hebben. 
Als de kinderen bij de man verblijven is het contact tussen de man en de kinderen gegarandeerd en 
kan er ook contact zijn tussen de vrouw en de kinderen. De man heeft ten tijde van het huwelijk, als 
de vrouw naar haar werk was, voor de kinderen gezorgd. Hij heeft voorts onweersproken ter zitting 
gesteld dat zijn ouders hem bij de verzorging en opvoeding van de kinderen zullen ondersteunen. De 
rechtbank acht de man dan ook in staat de kinderen een goede opvoedingssituatie te bieden. 
4.13. De voorzieningenrechter zal de hoofdverblijfplaats van de kinderen dan ook bij de man bepalen. 

De man heeft zijn vordering betreffende een raadsonderzoek ter zitting van 17 oktober 2011 
ingetrokken zodat deze geen nadere bespreking behoeft. De overige vorderingen zal de rechtbank 
toewijzen zoals hierna wordt bepaald. 
4.14. De vrouw heeft door het niet nakomen van haar verplichtingen, deze procedure noodzakelijk 
gemaakt. Nu zij in het ongelijk wordt gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding haar in de 
proceskosten te veroordelen. 

De kosten aan de zijde van de man worden begroot op: 

- dagvaarding EUR 90,81 
- griffierecht EUR 260,00 
- salaris advocaatEUR 816,00 
Totaal EUR 1.166,81 
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5. De beslissing 

de man zal zijn en beveelt de vrouw daaraan haar medewerking te verlenen; 

5.2. bepaalt dat de vrouw aan de man de goederen tot het dagelijks gebruik van de kinderen aan de 

man ter beschikking stelt; 

5.3. machtigt de man om met behulp van de sterke arm van justitie en politie de tenuitvoerlegging 

van dit vonnis te bewerkstelligen, indien de vrouw in gebreke blijft binnen twee dagen na de 

betekening van dit vonnis aan het bepaalde onder punt 5.1 en 5.2 te voldoen, 

5.4. verleent de man toestemming de kinderen in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie 

van zijn woonplaats op zijn woonadres en bepaalt dat daartoe de toestemming van de 

voorzieningenrechter in de plaats treedt van de toestemming van de vrouw, 

5.5. verleent de man toestemming om voor bedoelde kinderen de kinderbijslag aan te vragen en te 

ontvangen en bepaalt dat daartoe de toestemming van de voorzieningenrechter in de plaats treedt 

van de toestemming van de vrouw, 

5.6. veroordeelt de vrouw in de proceskosten, aan de zijde van de man tot op heden begroot op EUR 

1.166,81, 

5.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.M. Wassenberg en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 

2011.? 

 

 

 

 

 

 

                                                   


