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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. 
 

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan donateurs van de 
Stichting. 
 

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 of jaarlijks € 30,00 

over te maken. 
 

Adres: 
Stichting Dwaze Vaders 
Postbus 1086, 2410 CB Bodegraven. 
Algemeen informatienummer: 0172-611384  Fax: idem  

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

Bestuur: 
Perry Stuart    Sjaak Pagie 
Leo Bevaart    André Cox 
Ria Meester 
  

Redactie: vacant 
Vormgeving nr. 73:  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.  
 
Het  verzoek van de Stichting is dan ook om de tijden en 
telefoonnummers aan te houden die hieronder staan  vermeld. 
Op de aangegeven tijden staan onze medewerkers u graag te 
woord. 
 

Mocht een medewerker verhinderd zijn om zijn telefoonavond 
uit te voeren dan kunt u uw vraag per email stellen naar 
mail@dwazevaders.nl.  
 
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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Van de bestuurstafel  
 
 
 
Als u deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt zitten we alweer bijna 
halverwege het jaar. Een jaar wat tot nu toe in het teken heeft 
gestaan van de Eurocrisis en de werkgelegenheid.  
 
Toegegeven moet worden dat het onderwerp echtscheidingen 
en omgang niet makkelijk op de politieke agenda te krijgen is 
op dit moment. Nadat in maart 2009 de huidige wetgeving van 
kracht was geworden had de verantwoordelijk minister indertijd 
beloofd dat er na 2 jaar geëvalueerd ging worden. Al meer dan 
een jaar proberen we als stichting dit rapport in handen te 
krijgen maar het rapport is nog steeds niet afgerond. Zolang dit 
rapport er niet is zal er door de politiek afwachtend gereageerd 
blijven worden.   
 
Eerste veranderingen in wetgeving zal waarschijnlijk 
plaatsvinden in de partner- en kinder alimentatie wetgeving, 
alhoewel wetsvoorstellen nog steeds in een opzetfase zijn.  
Doel van deze nieuwe wetgeving is deze meer aan deze tijd 
aan te passen en om de alimentatie berekeningen  
eenvoudiger te maken. Ondanks deze voorbereidingen is er 
vanuit een andere hoek vernieuwing gekomen, namelijk door 
een nieuwe TREMA richtlijn voor kinderalimentatie van 
gezamenlijke rechtbanken per 1 april jl.  Er wordt niet meer 
uitgegaan van de werkelijke kosten van het kind maar van 
hetgeen de ouders kunnen bijdragen aan een kind. Nieuw in 
deze richtlijn is de zorgkorting, een compensatie voor de 
kosten die de alimentatie betalende ouder maakt als het kind 
bij hem of haar is. Nadeel is weer dat er in de nieuwe richtlijn 
geen rekening wordt gehouden met kosten die een niet 
verzorgende ouder reeds betaald (voetbalclub, zangclub etc.) 
en dat er geen rekening wordt gehouden met werkelijke 
woonlasten maar van een draagkracht tabel met woonlasten.  
 
Het maken van wetgeving door politiek is één kant , de 
uitvoering en handhaving door rechters, openbaar ministerie 
en politie zijn een andere kant. Al is het heel langzaam en 
incidenteel maar toch zijn er op dit gebied ontwikkelingen die 
tot voor kort niet altijd voor mogelijk werden gehouden. In de 
Nieuwsbrief kunt u bijvoorbeeld lezen dat partneralimentatie 
geen "heilig huisje" meer is. Een ander aspect is artikel 279, 
het onttrekken aan het ouderlijk gezag. Uit jurisprudentie blijkt 
dat stapje voor stapje rechters vaker naar dit middel grijpen 
ingeval een aantal malen een zorg- of omgangsregeling  
gefrustreerd is. Dit is ook een stapje vooruit te noemen. Een 
voorbeeld is te vinden in de Nieuwsbrief. Alleen daartegenover 
staat ook dat er nog steeds gemeentes zijn die deze aangiftes 
niet opnemen of dat aangiftes worden geseponeerd door het 
openbaar ministerie in een latere fase. Dit verschil in 
benadering proberen we als stichting in kaart te brengen zodat 
we hierop actie kunnen ondernemen.  
Bovenstaand is voor ouders met gezamenlijk gezag. Bij één 
ouder gezag gaat art 279 niet op. 
 
Wat wel voor gezag en niet-gezaghebbende ouders opgaat is 
de klachtenprocedure. Meestal betreft het hier schoolinformatie 
en gezondheidsinformatie. Maar ook  klachten tegen een buro 
jeugdzorg of andere instantie. Er moet wel rekening worden 
gehouden met een bepaalde tijdsperiode. Een voorbeeld van 
een geslaagde klachten procedure betreffende medische 
informatie vindt u in deze Nieuwsbrief. U kunt ook op de site 

van de ombudsman voorbeelden vinden van geslaagde 
klachtenprocedures. Insteek is vaak discriminatie van geslacht. 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u ook een voorbeeld van iets nieuws 
om de aandacht op de omgangsproblematiek te blijven 
vestigen. Wij kunnen dit niet alleen. Wellicht kunt u dit 
rondsturen via de sociale media naar vrienden, bekenden en/of 
instanties. 
 
Het bestuur 

 

                                 
 

 

Rechters kiezen vaker 

voor belangen van het 

kind 
 
18 december 2012 
 
Nederlandse rechters hebben de afgelopen tien jaar in hun 
uitspraken vaker verwezen naar het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat blijkt uit 
onderzoek van het Centre for Childrens Rights Amsterdam 
(CCRA) dat op 10 december werd aangeboden aan het 
ministerie van VWS. 
 
Vooral in het familierecht kiezen rechters vaker voor het belang 
van het kind. Een voorbeeld hiervan is de beslissing van een 
rechter om een kind bij zijn vertrouwde pleeggezin te laten 
wonen, tegen de wens van de ouders in. In het strafrecht is de 
invloed van het kinderrechtenverdrag minimaal. Daar staat het 
algemeen belang van veiligheid en openbare orde voorop, ten 
koste van het belang van het kind. 
 
Rechters passen het IVRK zelden direct toe in een specifieke 
zaak. Vooral lagere rechters leggen vaker bepaalde 
kinderrechten overeenkomstig het nationaal recht uit. Hogere 
rechters zijn terughoudender en wijzen een beroep op het 
IVRK eerder af.  
 
De onderzoekers analyseerden ruim duizend Nederlandse 
rechterlijke uitspraken tussen 2002 en september 2011 waarin 
het IVRK expliciet werd genoemd 
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Na scheiding ouders op 

jongere leeftijd 

samenwonen 

 
Kinderen van wie de ouders zijn gescheiden, gaan vaak op 
jongere leeftijd samenwonen dan kinderen die geen scheiding 
hebben meegemaakt. Dochters van gescheiden ouders doen 
dit gemiddeld op 22,3-jarige leeftijd, zonen zijn gemiddeld twee 
jaar ouder. Ondanks het feit dat zij sneller gaan samenwonen, 
trouwen kinderen van gescheiden ouders minder vaak. Als ze 
trouwen, zijn ze bovendien gemiddeld ouder. 
Gemiddelde leeftijd bij eerste samenwonen, na een scheiding 
van de ouders 
 
 
 

 

 

Wet meldcode 

kindermishandeling  

 
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor een 
verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling op 12 maart 2013 als hamerstuk 
afgedaan. De wet treedt 1 juli 2013 in werking.  
 
Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die signalen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangen, moeten 
vanaf 1 juli een meldcode hebben en het gebruik ervan 
bevorderen. De meldcode leidt de beroepskracht stap voor 
stap door het proces: van signalen opvangen die doen 
vermoeden dat er van huiselijk geweld of kindermishandeling 
sprake zou kunnen zijn, tot de beslissing over het al dan niet 
doen van een melding.  
 
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft in een 
ontwerpbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling een aantal minimumeisen vastgelegd 
waaraan een meldcode moet voldoen. Die eisen zorgen voor 
uniformiteit van de verschillende meldcodes. 

Juridisch ouderschap 

vrouwelijke partner van 

moeder  
 
Dit wetsvoorstel regelt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
dat de vrouwelijke partner van de moeder, de zogenaamde 
duomoeder, de juridisch ouder van een kind kan worden 
zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. Het 
juridisch ouderschap heeft gevolgen voor onder meer het 
gezag over het kind, de naam en nationaliteit en voor het 
erfrecht. Hiermee wordt naast (het vermoeden van) het 
biologisch ouderschap ook het sociale ouderschap grond voor 
een familierechtelijke betrekkingen.  
Zo wordt beter aangesloten bij de feitelijke verzorgings- en 
opvoedingssituatie van het kind. 
 
Met dit voorstel wordt de positie van kinderen geboren in 
lesbische relaties zo veel mogelijk gelijk aan die van kinderen 
geboren in heteroseksuele relaties. Dit voorstel regelt dat:  
 
1. 
Het moederschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege 
als de duomoeder is gehuwd met de moeder van het kind en 
duidelijk is dat de biologische vader van het kind geen rol zal 
spelen in zijn verzorging en opvoeding;  
 
2.  
In alle andere gevallen kan de duomoeder het kind erkennen.  
 
3.  
De mogelijkheid om de rechter te verzoeken om vervangende 
toestemming voor erkenning wordt uitgebreid tot de zaaddonor 
die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind;  
 
4.  
De duomoeder die als levensgezel heeft ingestemd met een 
daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben 
gehad, wordt gelijk gesteld aan de mannelijke levensgezel. Dit 
betekent dat:  
                     -  het moederschap van deze duomoeder  
                        gerechtelijk kan worden vastgesteld; en   
                      
                     - zij alimentatieplichtig is jegens het kind. 
 
Dit wetsvoorstel regelt niet het ouderschap van de vrouwelijke 
geregistreerde partner van de moeder anders dan door 
adoptie. Hiervoor wordt een aanpassingswet ingediend. Het 
voorstel regelt niet het ouderschap van twee mannen, omdat 
een kind niet geboren kan worden in een relatie van twee 
mannen. 
 
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de 
memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. 
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Recht toe Recht aan 
 

 
Omgangsproblemen met kinderen van 12 jaar of ouder: 
wat te doen? 

 
Problemen over de omgang zijn vaak al lastig genoeg. Het 
wordt nog moeilijker als een kind van 12 jaar of ouder aangeeft 
geen contact met u te willen. Wat kunt u dan het beste doen? 
Afhankelijk van de situatie kan dat een kort geding zijn, maar 
als er geen spoedeisend belang is en de zaak is te ingewikkeld 
is het beter om een bodemprocedure te starten. 
 
Als er gezamenlijk gezag is, kunt u het geschil aan de 
rechtbank voorleggen (op grond van artikel 1:253a BW). U zegt 
dan tegen de rechter: we komen er als ouders niet uit, ik vind 
het belangrijk dat er contact is met beide ouders, dus hoe gaan 
we er voor zorgen dat het contact met mij wordt hersteld?  
 
Op grond van zo’n 1:253a procedure kunt u ook aangeven dat 
uw kind hulpverlening nodig heeft om tot een herstel van de 
omgang te komen. Een tip daarbij is om zelf al te bedenken 
wie die hulpverlening kan bieden, en welke hulpverlening dat 
zou moeten zijn. Legt u dat voorstel vooral zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan de verzorgende ouder voor, misschien komt u 
er zo uit, en anders kunt u bij de rechter laten zien wat u 
allemaal al heeft gedaan om tot een oplossing te komen. 
 
Ook als er geen gezamenlijk gezag is, kunt u het geschil aan 
de rechter voor leggen, zij het op een andere grond, namelijk 
recht op omgang als niet verzorgende ouder op grond van 
1:377a BW. 
 
Door de zaak aan de rechter voor te leggen, laat u zien dat u 
zich inzet voor een oplossing, en dat u zich wel serieus 
bekommert om het belang van uw kind. Dit in tegenstelling tot 
de verzorgende ouder, die het niet nodig vindt om er echt wat 
aan te doen, en de situatie zonder omgang kennelijk niet 
schadelijk voor uw beider kind vindt.  
 
Het horen van een kind door de rechter 
In de wet staat dat een rechter een minderjarige van 12 jaar of 
ouder kan horen. Het idee daarachter is dat de mening van 
een kind vanaf een bepaalde leeftijd (12 jaar dus) een rol krijgt 
in de procedure. Hoe ouder een kind is, hoe zwaarder deze 
stemt geldt. Ergens is dat te begrijpen. Een kind van 16 jaar is 
lastiger te dwingen tot omgang dan een kind van 10 jaar. Aan 
de andere kant geeft dat ook het risico dat een kind zich geen 
raad weet met de situatie en uit loyaliteit naar de verzorgende 
ouder blijft aangeven geen contact met zijn andere ouder te 
willen. De verzorgende ouder wil het niet oplossen, en andere 
ouder (die geen contact met zijn kind kan krijgen) kan het 
simpelweg niet oplossen.  
 
Een kind kan op twee manieren zijn mening geven aan de 
rechter: schriftelijk door een verklaring te sturen en mondeling 
door op de rechtbank te worden gehoord door de rechter 
zonder dat de ouders of advocaten daarbij aanwezig zijn. 
 
In beide gevallen is de invloed van de verzorgende ouder in 
grote mate aanwezig (hoewel deze ouder dat zal ontkennen). 
Immers, het zal hoe dan ook thuis worden besproken. De 
vraag is dan ook wat de waarde van de mening van het kind is. 
Meestal wekt het geen verbazing dat de rechter ter zitting 
aangeeft dat ‘uw kind heeft aangeven geen contact met u te 
willen’. Nee, dat wisten we al. 

Belangrijker is wat de verzorgende ouder heeft gedaan om het 
contact hersteld te krijgen. Het is diens taak om, als 
verantwoordelijk ouder, te zorgen voor een onbezwaard 
contact met beide ouders en diens plicht om de band tussen 
het kind en de niet verzorgende ouder te stimuleren (zo staat 
het ook in de wet, artikel 1:247 lid 3 BW). Met andere woorden, 
de verzorgende ouder moet zoeken naar oplossingen, de 
oorzaak duidelijk krijgen, in gesprek gaan, de andere ouder 
een rol geven en betrekken in de situatie, positief spreken over 
de andere ouder en zorgen dat er omgang plaatsvindt. 
 
Opvallend in dit soort procedures is dat de verzorgende ouder 
steevast aangeeft ‘er al jaren alles aan te doen’ en het kind 
‘doorlopend te stimuleren’, maar dat de minderjarige toch ‘echt 
niet wil’. Mijn reactie hierop is dat die ouder het dan óf niet of 
onvoldoende heeft gedaan óf er niet in is geslaagd. In beide 
gevallen is het te verwijten aan de verzorgende ouder. Daar ligt 
dan ook het grootste probleem, en daar zou de rechter kritisch 
op moeten zijn. Helaas gebeurt dat niet of nauwelijks, in ieder 
geval veel te weinig. 
 
In het verlengde daarvan zou de rechter in het gesprek met het 
kind moeten zien uit te vogelen hoe de situatie daadwerkelijk 
is. Dus: 
 

- was is precies de reden om de andere ouder niet te 
willen zien? 

- wat is er door de verzorgende ouder gedaan om dat 
probleem op te lossen? 

- waarom is dat niet gelukt? 
- hoe kan het wel worden opgelost? 

 
Het is tevens aan de rechter om in het gesprek met de 
minderjarige duidelijk te maken dat er contact moet zijn tussen 
hem en zijn beide ouders, en dat het niet zo kan zijn dat er 
geen contact is met zijn andere ouder. Een gesprekje van 5 
minuten met de vraag of een kind zijn andere ouder wel of niet 
wil zien heeft dus geen enkele zin. 
 
Rechter: kijk naar een oplossing! 
De rechter heeft een grote rol in de voortgang van zo’n zaak. 
Meestal zie je in dit soort zaken dat er al enige tijd geen 
omgang is geweest, en dat maakt het herstel moeilijker. Het 
toe- of afwijzen van het verzoek tot (een herstel van) een 
omgangsregeling lost het probleem dan niet op.  
 
Indien het verzoek wordt toegewezen, kan het zijn dat u met 
een kind te maken krijgt die niets wil, en wordt het allesbehalve 
een gezellig weekend. Indien het verzoek wordt afgewezen, 
blijft uw kind met het probleem zitten dat hij geen contact met u 
heeft, met alle negatieve gevoelens van dien, waarmee hij 
wordt geschaad in zijn ontwikkeling. 
 
Kortom, u dient te rechter zo ver te krijgen dat hij ook 
daadwerkelijk naar een oplossing gaat kijken.  
 
Daarbij spelen diverse aspecten een rol. Wat is precies de 
reden dat uw kind niet meer wil, welke rol hebben beide ouders 
hierin gehad, en hoe lossen we het op? De rechter dient 
daarbij kritisch te zijn, en ouders aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid: de verzorgende ouder op diens plicht om 
de band met de niet verzorgende ouder ook echt te stimuleren, 
en de niet verzorgende ouder op zijn aandeel in de kwestie. 
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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 

Gesprek met uw kind 
Naar mijn mening is het in dit soort zaken van het grootste 
belang dat u en uw kind weer met elkaar in contact komen. Uw 
kind heeft er de leeftijd voor zaken uit te kunnen spreken, aan 
te geven wat hem (of haar) dwars zit, en de mogelijkheid u 
eindelijk weer eens te zien. Grote kans dat het ‘negatieve 
beeld’ in de praktijk heel anders blijkt te zijn. Bovendien kunt u 
dan zelf ook, afhankelijk van de situatie, aangeven dat 
sommige dingen niet goed zijn verlopen, of niet handig zijn 
geweest.  
 
Het is wel belangrijk dat z’n gesprek goed verloopt, en wordt 
begeleidt door een onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld 
een orthopedagoog). Het risico blijft dat de verzorgende ouder 
niet achter het gesprek staat, en daarmee uw kind bewust of 
onbewust negatief beïnvloed. 
 
Inmiddels heb ik in twee procedures de rechter zo ver 
gekregen om mee te werken aan een oplossing, en een 
gesprek te arrangeren. 
 
Een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (in deze zaak 
was er drie jaar lang geen contact geweest naar aanleiding van 
een onterechte beschuldiging van ontuchtige handelingen): 
‘Het hof zal de raad voor kinderbescherming, in het kader van 
zijn betrokkenheid in deze procedure verzoeken enkele 
gesprekken en proefcontacten te arrangeren tussen de 
minderjarige en de vader teneinde te bezien of daarna omgang 
mogelijk, en zo ja, in welke vorm, en van zijn bevindingen 
rapport en advies uitbrengen aan het hof.’ 
 
En een uitspraak van de rechtbank Assen (in deze zaak was 
de vader in overspannen toestand verhuisd naar het buitenland 
en had geen goed afscheid genomen van zijn 12-jarige dochter 
die daar boos om was, en waar er inmiddels 1,5 jaar geen 
contact meer was geweest): ‘De rechtbank acht het van belang 
dat de raad voor kinderbescherming een orthopedagoog 
inschakelt om middels gesprekken met de minderjarige te 
beoordelen of een gesprek tussen de vader en de minderjarige 
kan plaatsvinden, en dat gesprek te organiseren en te 
begeleiden, en naar aanleiding van daarvan een nader 
onderzoek in te stellen en van zijn bevindingen rapport en 
advies uitbrengen aan de rechtbank.’ 

 
Hulde aan het hof en de rechtbank die hiermee ook echt 
hebben willen kijken naar een oplossing. Helaas zijn er ook 
rechters die niet willen kijken naar een oplossing, en het 
verzoek afwijzen omdat ‘het forceren van een gesprek niet in 
het belang van een kind is zou zijn’. Nee, het probleem in 
stand laten, dat is in het belang van een kind…  
 
Conclusie 
Ook al geeft uw kind van 12 jaar of ouder aan geen omgang te 
willen, dat is dat geen reden om bij de pakken neer te zitten en 
het niet aan de rechter voor te leggen. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om naar een oplossing te kijken, al moet u wel 
een rechter treffen die daar oog voor heeft. Vergeet niet dat u 
in zo’n procedure juist ook opkomt voor de belangen van uw 
kind, al zal uw kind misschien aangeven dat anders te zien. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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Veel werk Jeugdzorg door 

dure vechtscheidingen 
 
Blanke hoogopgeleide stellen zetten relatie met kinderen 
onder druk om elkaar een hak te zetten 
 
 Bureau |eugdzorg Amsterdam heeft in de stadsdelen 
Centrum en Zuid en op IJburg en in Amstelveen de handen vol 
aan gezinnen waar het kind slachtoffer is geworden van een 
zogenoemde vechtscheiding. 
 
Hoewel Bureau jeugdzorg gezinnen niet aan de hand van 
specifieke problemen registreert, signaleert het wel trends.  
In de vier genoemde gebieden staan ongeveer 150 gezinnen 
onder regie van Jeugdzorg vanwege een uit de hand gelopen 
scheiding, schat directeur Erik Gerritsen. 
"Het gaat om opvallend veel hoogopgeleide, verbaal sterke 
blanke ouders, die een sterke eigen visie hebben op de 
opvoeding," zegt Sylvia Maas, regiomanager in Zuid en 
Amstelveen. 
"Het zijn erg pittige dossiers. We doen het nooit goed; beide 
ouders eisen hun gelijk." 
Volgens Maas gaan de vechtscheidingen gepaard met relatief 
veel meldingen bij de politie van huiselijk geweld en 
puberproblemen  van “moeilijk gedrag” op school tot 
alcoholverslaving of anorexia bij meisjes. "Kinderen 
zijn loyaal aan beide ouders en worden inzet van de strijd.  
In het ergste geval wordt mogelijk seksueel misbruik van het 
kind ingezet om de omgangsregeling te frustreren. " 
 
De ouders mijden Bureau Jeugdzorg door eerst te kiezen voor 
particuliere therapeuten, psychologen en opvoedbureaus. 
"Als ze na lang doormodderen toch bij ons terechtkomen, 
verkeert het gezin vaak al in een crisis. Met ieder een eigen 
advocaat bevechten vader en moeder elkaar op elke denkbare 
wijze. En voor de buitenwereld is er niets aan de hand”. 
 
Het gaat om een aparte groep binnen Jeugdzorg; het gros van 
de 3500 probleemgezinnen is afkomstig uit armere delen van 
de stad, zoals Noord of Zuidoost, en kampt met “traditionelere” 
problemen, zoals armoede, schulden, verslaving, laag 
opleidingsniveau en huiselijk geweld. Volgens EIs Scholtes, 
regiomanager in Centrum en West, kent Centrum behalve 
vechtscheidingen een tweede, geheel andere trend: 
"Zwervende en verslaafde ouders van verschillende 
nationaliteiten met verwaarloosde kinderen in armoedige 
toestanden." 
 
In West vormen overlastgevende jongeren eerder een 
probleem. "Ze komen van grote gezinnen in kleine woningen. 
Er is huiselijk geweld in combinatie met veel schaamte, wat 
een gezin moeilijk benaderbaar maakt." 
In Zuidoost gaat het om “ionge kinderen met seksueel 
grensoverschriidend gedrag”, bijvoorbeeld in kelderboxen, 
en om tienermoeders, afwezige vaders en mishandeling. 
 
Bron: Het Parool MERELSTRAATHOF 
 
 
 

 

Conferentie 
  
Onderstaande inleiding voor een onlangs gehouden 
conferentie  willen wij u niet onthouden. 
Deze conferentie is geaccrediteerd door NIP Psycholoog 
Mediator, NVvP, NVRG Relatie- en gezinstherapie, NIP 
K&J/NVO OG en NMI. 
   
De afwezige vader bestaat niet 
Een conferentie over de betekenis van vaderschap 
 
Het Hendrik Pierson Fonds organiseert een conferentie over 
de betekenis van vaderschap. 
 
Kinderen die alleen met een moeder opgroeien komen sneller 
in aanraking met jeugdzorg, politie en justitie. Ook krijgen ze 
eerder psychiatrische diagnoses als ADHD toebedeeld. 
Kinderen die alleen bij hun moeder of in een stiefgezin 
opgroeien presteren minder goed op school. 
 
Het moederschapsideaal is diep verankerd in de Nederlandse 
samenleving. Vaders werden in de loop van de vorige eeuw 
steeds meer gezien als de minder belangrijke opvoeder. Door 
onder meer de toename van loonarbeid en de opkomst van het 
feminisme werd de rol van moeders in het gezin groter en die 
van vaders beperkter. Deze ontwikkeling werd vertaald in wet- 
en regelgeving omtrent ouderschap en uitte zich in de 
bejegening van vaders in de samenleving. Vaders werden 
vaak op een zijspoor gezet na een scheiding. 
 
Alhoewel het belang van een vader voor een kind in 
toenemende mate wordt erkend, zijn de gevolgen van de 
uitsluiting van vaders nog steeds niet uitgewist. Nog steeds 
worden vaders niet automatisch betrokken door hulpverleners 
als er sprake is van problemen met kinderen. Ook krijgen ze 
niet automatisch een gelijkwaardige positie toegewezen na een 
breuk met de moeder. 
 
Uit onderzoek blijkt dat vaders een belangrijke eigen bijdrage 
hebben in de ontwikkeling van het kind. Vaders dragen andere 
strategieën en vaardigheden over dan moeders. Als er geen 
vader is mist het kind een belangrijke leraar op het pad naar 
volwassenheid. Het is belangrijk dat vaders betrokken zijn en 
blijven bij de opvoeding van hun kinderen. Deze visie draagt 
het Hendrik Pierson Fonds graag uit op de conferentie. 
 

Wat de meeste “Dwaze Vaders”  allang wisten werd 

dus uitgelegd voor een professionele beroepsgroep……. 

 

Villa Pinedo 
  
Er is een website http://www.villapinedo.nl/ waar kinderen van 
gescheiden ouders hun verhaal en eventuele vragen kwijt 
kunnen 
We vragen uw aandacht voor deze site omdat hier ervaringen 
met een (vecht)scheiding wordt beschreven vanuit de ogen 
van kinderen 
De open brief hieronder kunt u ook op deze site vinden. 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

9  

 
 

 

 

 

 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

10  

 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

11  

Hoeveel kinderalimentatie 

u moet betalen 

door Thijs Rösken 

AMSTERDAM -  
Ruim eenderde van de huwelijken eindigt vroegtijdig door 
een scheiding. Bij 6 op de 10 scheidingen moet 
kinderalimentatie betaald worden. Vanaf 1 april wordt op 
een andere manier berekend hoeveel kinderalimentatie 
iemand verschuldigd is. Sommige mensen zullen minder 
alimentatie hoeven betalen. Lees hier hoe u uw 
kinderalimentatie berekent. 
 

Vanaf 1 april gelden nieuwe richtlijnen voor het berekenen van 
kinderalimentatie. Er zijn drie belangrijke veranderingen. 
De eerste is dat zorg in natura in de alimentatie verrekend 
wordt via zorgkorting. Verder wordt de alimentatie die een 
ouder moet betalen in het vervolg berekend via behoefte- en 
draagkrachttabbelen, waarbij ook mensen met lage inkomens 
moeten gaan bijdragen. En ontvangen kindgebonden budget in 
het nieuwe systeem voor een lagere alimentatie kan zorgen. 
 
Zorgkorting gaat van alimentatie af 
Een alimentatiebetalende ouder maakt kosten voor een kind 
als hij via een omgangsregeling enkele dagen voor de kinderen 
zorgt. Voorheen werd bij berekening van de alimentatie 
uitgegaan van 5 euro per dag per kind. Nu gaat dit anders. Een 
alimentatiebetalende ouder kan 15, 25 of 35 procent korting 
krijgen op zijn aandeel in de kosten voor het kind. Die korting is 
al snel meer dan 5 euro per dag per kind. Voor een 
omgangsregeling waarbij een ouder een weekend per twee 
weken voor het kind zorgt, geldt de korting van 15 procent op 
de kosten voor het kind. 
 
Draagkracht en behoefte 

De tweede verandering is dat er minder ruimte komt voor 
discussie over hoeveel beide ouders redelijkerwijs kunnen 
bijdragen. Dit wordt namelijk via standaard tabellen bepaald. 
Voor de behoefte van de kinderen, de standaard kosten, was 
er al een tabel. Hierbij is rekening gehouden met de 
levensstandaard van het gezin. Als het gezinsinkomen eerst 
4000 euro per maand was, dan is de behoefte van twee 
kinderen tot 5 jaar met 925 euro per maand hoger dan de 525 
euro bij een gezinsinkomen van 2500 euro. Als er meer 
kinderen zijn, worden kosten per kind iets lager.  
Zie verderop  behoeftetabellen . 

 
Om nu te zien wie welk deel van deze kosten voor zijn 
rekening neemt, worden draagkrachttabellen gebruikt. Iemand 
met een netto besteedbaar inkomen van 2500 euro kan 
redelijkerwijs 630 euro per maand uitgeven aan zijn kinderen. 
Bij een inkomen van 1800 euro per maand is de draagkracht 
285 euro. Hierbij kan de aftrekpost voor te betalen 
kinderalimentatie meegerekend worden. De verhouding tussen 
de draagkrachtbedragen van beide ouders wordt gebruikt om 
de kosten ('behoefte') op dezelfde manier te verdelen. Bij deze 
nieuwe berekening moeten ook ouders met een inkomen onder 
de 1250 euro bijdragen, namelijk 25 euro bij 1 kind, 50 euro bij 
meer kinderen.  
Zie verderop de draagkrachttabellen. 
 
Kindgebonden budget telt ook mee 

Krijgt de ouder waar het kind het grootste deel van de tijd 
verblijft een kindgebonden budget, dan telt dat sinds dit jaar 

ook mee voor de berekening van kinderalimentatie. Als de 
kosten voor kinderen op 600 euro per maand liggen en de 
verzorgende ouder krijgt 100 euro kindgebonden budget, dan 
hoeven beide ouders nog maar 500 euro aan kosten te 
verdelen. Dit scheelt de alimentatiebetalende ouder geld. 
 
Een rekenvoobeeld 

Door deze tabellen kunnen ouders zelf aan het rekenen slaan. 
Om nog duidelijker te zien hoe dit werkt staat hieronder een 
rekenvoorbeeld van het studiecentrum rechtspleging. 
Marc en Viola scheiden en hebben 2 kinderen van 12 en 14 
jaar. 
Ze spreken een omgangsregeling af. De kinderen blijven 1 
weekend per 2 weken bij Marc. 
Het gezinsinkomen voor scheiding bedroeg 2500 euro. Na de 
scheiding gaat Viola meer werken. Nu verdient Marc 2100 euro 
netto en Viola 1500 euro. 
Viola krijgt een kindgebonden budget van 100 euro per maand. 
Volgens de behoeftetabel zijn de kosten van de kinderen 415 
euro, 515 min 100 euro kindgebonden budget. 
De zorgkorting voor Marc is 15 procent van 415 euro = 62 
euro.  
De draagkracht van Marc is volgens de rekentabellen van het 
Nibud 435 euro + 92 euro fiscale aftrek voor zijn 
kinderalimentatie, dus 527 euro per maand. Bij Viola is de 
draagkracht 140 euro. 
De behoefte van 415 euro wordt op basis van die draagkracht 
verdeeld. Hoeveel Marc moet bijdragen is te berekenen met de 
formule (Draagkracht Marc / Totale draagkracht) x behoefte - 
zorgkorting. In dit voorbeeld wordt dat (527/667) x 415 - 62 = 
259 euro. 
 
Gaat u hierdoor meer/minder betalen? 

De nieuwe manier van het berekenen van kinderalimentatie 
geldt alleen voor alimentaties die na 1 april 2013 worden 
vastgesteld. Mensen die nu kinderalimentatie betalen moeten 
zich dus niet te snel rijk rekenen, stelt familierecht-advocaat 
Anke Mulder bij Van Benthem & Keulen te Utrecht. "Voor 
mensen die nu kinderalimentatie ontvangen of betalen 
verandert er dus niets.” Dit terwijl voor sommige mensen de 
zorgkorting en het meerekenen van het kindgebonden budget 
zorgt voor een lagere alimentatie. 
Mulder: "Als de alimentatie opnieuw moet worden vastgesteld 
door bijvoorbeeld werkloosheid of een stijgend inkomen van 
een van de ouders wordt wel de nieuwe rekenmethode 
gebruikt." Als u merkt dat u minder zou betalen bij een nieuwe 
berekening dan is dit wel aanleiding om te kijken of er 
gewijzigde omstandigheden zijn om de alimentatie opnieuw 
vast te stellen. 
 
Oneens met de rekenmethode 

De nieuwe rekenwijze laat minder ruimte voor discussie, maar 
dat betekent niet dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Als 
een ouder aannemelijk kan maken dat hij zijn aandeel niet kan 
betalen dan kan de rechter een zogenoemde 
aanvaardbaarheidstoets toepassen. Hiermee is maatwerk 
alsnog mogelijk. 
 
Zelf rekenen 

Het is mooi dat u nu zelf al kunt bekijken hoeveel 
kinderalimentatie u zou moeten betalen of ontvangen. Maar het 
blijft een ingewikkelde berekening, stelt Annemarie Koop van 
budgetvoorlichter Nibud. Ze adviseert om altijd gebruik te 
maken van voorlichting en advies. Het Nibud heeft vandaag 
een geldwijzer alimentatie en co-ouderschap uitgebracht die u 
van meer informatie kan voorzien bij dit onderwerp. 
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De behoeftetabellen  
 
Vermeerder het netto besteedbaar gezinsinkomen met het kindgebonden budget waarop recht bestond in de periode dat het netto 

gezinsinkomen is berekend.  

2. Zoek in tabel 1 het aantal kinderbijslagpunten van het kind/de kinderen op
1

.  
3. Tel de punten voor alle kinderen bij elkaar op (bij meer dan vier kinderen: de punten voor de oudste vier kinderen).  
4. Lees in tabel 2 het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen af. Er kan verticaal op of tussen de 

puntenaantallen en horizontaal op of tussen de inkomensgrenzen een bedrag worden gekozen.  
5. Verminder het eigen aandeel kosten van kinderen met het kindgebonden budget waarop recht bestaat in de periode waarvoor de 

behoefte aan een bijdrage wordt berekend.  
 
Tabel 1 punten per kind 

 

 Geboren  

Leeftijd  12-17  6-11  0-5  

1 van 1  0  4  2  

1 van 2  0  4  2  

1 van 3  0  4  2  

1 van 4  0  4  2  

 
 Het gevonden puntenaantal – bij meer kinderen het puntentotaal – wijst in tabel 2 het eigen aandeel van de ouders in de kosten van 
het kind / de kinderen aan.  
Tabel 2 eigen aandeel kosten van kinderen (maandbedragen) 

 

Tabel voor 2 kinderen netto gezinsinkomen  

1000  1250  1500  1750  2000 2500 3000 3500 4000  4500  5000 

of 

meer  

8  165  230  295  360  425  555  685  815  945  1075  1205  

6  155  220  285  350  415  545  675  805  935  1065  1195  

4  145  210  275  340  405  535  665  795  925  1055  1185  

2  135  200  265  330  395  525  655  785  915  1045  1175  

0  125  190  255  320  385  515  645  775  905  1035  1165  

 

 

 
1 

Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 is de hoogte van de KB afhankelijk van de leeftijd.   

 

 

 

Tabel voor 3 kinderen netto gezinsinkomen  

1000  1250  1500  1750  2000  2500  3000  3500  4000  4500  5000 

of 

meer  

12  200  285  365  450  530  695  860  1025  1190  1355  1520  

10  190  275  355  440  520  685  850  1015  1180  1345  1510  

8  185  265  350  430  515  680  845  1010  1175  1340  1505  

6  175  255  340  420  505  670  835  1000  1165  1330  1495  

4  165  245  330  410  495  660  825  990  1155  1320  1485  

2  155  240  320  405  485  650  815  980  1145  1310  1475  

0  145  230  310  395  475  640  805  970  1135  1300  1465  
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Tabel voor 4 kinderen netto gezinsinkomen  

1000  1250  1500  1750  2000  2500  3000  3500  4000  4500  5000 

of 

meer  

16  245  345  445  545  645  845  1045  1245  1445  1645  1845  

14  240  340  440  540  640  840  1040  1240  1440  1640  1840  

12  230  330  430  530  630  830  1030  1230  1430  1630  1830  

10  220  320  420  520  620  820  1020  1220  1420  1620  1820  

8  215  315  415  515  615  815  1015  1215  1415  1615  1815  

6  205  305  405  505  605  805  1005  1205  1405  1605  1805  

4  195  295  395  495  595  795  995  1195  1395  1595  1795  

2  190  290  390  490  590  790  990  1190  1390  1590  1790  

0  180  280  380  480  580  780  980  1180  1380  1580  1780  

 

 

 
Eventuele ziektekosten (extra en/of premie aanvullende verzekering) voor het kind / de kinderen moeten bij het bedrag van tabel 2 
worden opgeteld.  
 
De tabel geeft de totale kosten van alle kinderen gezamenlijk. Om de kosten per kind te vinden moet dit totaal over de twee, 
respectievelijk over de drie, vier of meer kinderen worden verdeeld.  
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Draagkrachttabel (2012):  
  
NBI tot € 1.250:                       minimumbijdragen  
 
NBI van € 1.250:                     100% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]  
 
NBI van € 1.300:                     90% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]  
 
NBI van € 1.350:                     80% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]  
 
NBI van € 1.400:                     70% [NBI – (0,3 x NBI + 800)]  
 
NBI van € 1.450:                     70% [NBI – (0,3 x NBI + 825)]  
 
NBI van € 1.500:                     70% [NBI – (0,3 x NBI + 850)]  

 
Netto besteedbaar inkomen (1        DKL (2                 draagkracht (3  
tot 1.250 per maand                                                        25/1 50/2 of meer  
1.250 tot 1.300                                    (1.175)                 75  
1.300 tot 1.350                                    (1.190)                 100  
1.350 tot 1.400                                    (1.205)                 115  
1.400 tot 1.450                                    (1.220)                 125  
1.450 tot 1.500                                    (1.260)                 135  
1.500 tot 1.550                                    (1.300)                 140  
1.550 en 1.600                                    (1.315)                  165  
1.600 en 1.650                                    (1.330)                  190  
1.650 en 1.700                                    (1.345)                  215  
1.700 en 1.750                                    (1.360)                  240  
1.750 en 1.800                                    (1.375)                  260  
1.800 en 1.850                                    (1.390)                  285  
1.850 en 1.900                                    (1.405)                  310  
1.900 en 1.950                                    (1.420)                  335  
1.950 en 2.000                                    (1.435)                  360  
2.000 en 2.050                                    (1.450)                  385  
2.050 en 2.100                                    (1.465)                  410  
2.100 en 2.150                                    (1.480)                  435  
2.150 en 2.200                                    (1.495)                  460  
2.200 en 2.250                                    (1.510)                  485  
2.250 en 2.300                                    (1.525)                  505  
2.300 en 2.350                                    (1.540)                  530  
2.350 en 2.400                                    (1.555)                  555  
2.400 en 2.450                                    (1.570)                  580  
2.450 en 2.500                                    (1.585)                  605  
2.500 en 2.550                                    (1.600)                  630  
2.550 en 2.600                                    (1.615)                  655  
2.600 en 2.650                                    (1.630)                  680  
2.650 en 2.700                                    (1.645)                  705  
2.700 en 2.750                                    (1.660)                  730  
2.750 en 2.800                                    (1.675)                  750, etcetera  
 
 
 

(1 Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije ruimte. Om 

draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor vaste tabelbedragen tot een NBI 

van 1500. In de eerste schijven tot 1.500 is daarom de aanbevolen draagkracht volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de 

derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1500 is sprake van een vast percentage vrije ruimte. Bij een NBI vanaf 1500 kan zowel 

de formule als de tabel worden gebruikt.  
 

(2DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 800, 825 of 850, een geslaagd beroep op de aanvaardbaarheidstoets kan de post eigen 

levensonderhoud van 800, 825 of 850 verhogen  
 

(3Afgeronde cijfers, te verhogen met het fiscaal voordeel voor de persoonsgebonden aftrek levensonderhoud kinderen als daar recht op 

bestaat   
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Geen alimentatie voor 

asociale ex 

Als het mis gaat in een huwelijk is de "rijke" echtgenoot (veelal 
de man) vaak verplicht alimentatie te betalen. Maar wat als uw 
ex u het bloed onder de nagels haalt? Moet u dan door blijven 
betalen? 
Op 9 juli jl. deed de rechtbank in Leeuwarden een verrassende 
uitspraak.  

Alimentatie: waarom eigenlijk?  

Scheiden moet (nog steeds) via de rechter. De rechter zal de 
echtscheiding uitspreken als beide echtgenoten dat aan hem 
vragen (gemeenschappelijk verzoek) of omdat één van de 
echtgenoten dat wil. Als de rechter van mening is dat het 
huwelijk “duurzaam is ontwricht” zal hij de echtscheiding 
uitspreken. Vanaf dat moment scheiden de wegen van de ex-
echtgenoten zich en gaat ieder zijn weg, zou je denken. Maar 
dat is niet altijd zo.  

De wet veronderstelt een “lotsverbondenheid” tussen de ex-
echtgenoten: ondanks het feit dat zij niet meer met elkaar 
getrouwd zijn, behoren zij elkaars lot aan te trekken. Als een 
van hen niet voldoende in staat is om financieel gezien de 
broek op te houden, is dat voldoende reden voor de andere 
echtgenoot om alimentatie te betalen. Dit kan goedschiks of 
kwaadschiks gebeuren. Ex-echtgenoten kunnen in het kader 
van hun echtscheiding afspreken welk bedrag de één aan de 
ander zal betalen. Maar als zij het niet met elkaar eens kunnen 
worden, zal de rechter vaststellen of één van de echtgenoten 
recht op alimentatie heeft en zo ja, welk bedrag dat zou 
moeten zijn. Hierbij maakt hij gebruik van de zogenaamde 
TREMA-normen.  

Bij het vaststellen of een ex-echtgenoot recht heeft op 
alimentatie (we spreken in dit verband ook wel van 
partneralimentatie), is de welstand waarin de echtgenoten 
tijdens hun huwelijk hebben geleefd van belang. Ook het 
inkomsten- en uitgavenpatroon speelt een belangrijke rol. De 
rechter zal daarnaast aan de hand van concrete gegevens 
over de huidige en te verwachten kosten van levensonderhoud 
de alimentatie vaststellen. De TREMA-normen zijn in een vrij 
gecompliceerd rekenmodel samengevat. In 
echtscheidingskwesties gespecialiseerde notarissen en 
advocaten kunnen u van dienst zijn bij het uitrekenen van het 
alimentatiebedrag.  

Lotsverbondenheid: de liefde moet wel van twee 
kanten komen  

In de zaak waarover de rechtbank te Leeuwarden moest 
oordelen, ging het als eerst over de vraag of de 
partneralimentatie die de man maandelijks aan zijn ex-vrouw 
moest betalen kon vervallen of kon worden verminderd. De 
man was namelijk van mening dat de vrouw goed voor zich zelf 
kon zorgen en dat er dus om die reden geen aanleiding meer 
was dat hij aan zijn ex alimentatie moest betalen. De rechtbank 
was het niet met de man eens en wees dit verzoek af.  

De man had echter nog een pijl op zijn boog: de 
lotsverbondenheid was vervallen. Volgens de man leidde het 
gedrag van de vrouw ertoe dat men niet meer kon spreken van 
“de aan de alimentatieverplichting gekoppelde 
lotsverbondenheid”. De man verweet zijn ex niet alleen dat zij 
de omgang van hem met zijn kinderen onmogelijk maakte, 
maar ook dat zij niet meewerkte aan de afwikkeling van de 
huwelijksvoorwaarden.  

De rechtbank was van mening dat bij de beantwoording van de 
vraag of een echtgenoot recht heeft op partneralimentatie met 
alle omstandigheden rekening moet worden gehouden; ook 
met niet-financiële factoren (zoals het gedrag van – in dit geval 
– de vrouw). Er is namelijk een grens, waarbij men – als die 
overschreden wordt - niet meer met goed fatsoen van de 
alimentatieplichtige (in dit geval de man) mag verlangen dat hij 
alimentatie blijft betalen.  

De rechtbank constateerde in dit geval dat de vrouw 
stelselmatig de omgangsregeling tussen de man en de 
kinderen weigerde na te leven, zelfs nadat de rechtbank haar 
had bevolen mee te werken. Ook de door de rechtbank 
opgelegde straffen (dwangsommen en gijzeling) maakten geen 
indruk op de vrouw. Gijzeling is een korte gevangenisstraf, die 
vaak gegeven wordt als iemand zijn boete, alimentatie of 
dwangsommen niet heeft betaald. De rechtbank constateerde 
voorts dat de vrouw steeds heeft geweigerd zich in te spannen 
het conflict met haar ex te beëindigen door middel van 
mediation. Integendeel, de vrouw maakte het nog erger door 
de man te beschuldigen van seksueel misbruik van de 
kinderen. Die beschuldigingen heeft zij nooit hard gemaakt. 
Mede door de houding van de vrouw wilden de kinderen niets 
meer van hun vader weten.  

Slecht gedrag maakt einde aan lotsverbondenheid 
én alimentatie  

Dit alles bracht de rechtbank tot de conclusie dat het gedrag 
van de vrouw een onherroepelijk einde heeft gemaakt aan het 
gevoel van lotsverbondenheid van de man ten opzichte van de 
vrouw. En die verbondenheid is één van de voornaamste 
gronden van de alimentatieplicht. De rechtbank was daarom 
van oordeel dat van de man in redelijkheid niet verlangd kan 
worden dat hij nog langer zou bijdragen in de kosten van 
levensonderhoud van zijn ex-vrouw. Zijn verzoek om de 
alimentatieverplichting te beëindigen, werd toegewezen! 

Hieronder zijn 7 verschillende soorten gedragingen genoemd 
die er in gerechtelijke procedures voor hebben gezorgd dat de 
verplichting om partneralimentatie te betalen beëindigd werd. 
 

1 Kwetsend gedrag  
 
In dit geval stuurde een vrouw sms- en Hyvesberichten die 
qua inhoud extra grievend en kwetsend waren, onder 
andere over de seksuele geaardheid van de man.  
De rechtbank beëindigde de alimentatieverplichting en 
overwoog dat het niet uitmaakt of de toespelingen terecht 
zijn: een alimentatieplichtige hoeft deze kwetsende 
opmerkingen sowieso niet te accepteren. 
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2  Dreigementen 
 
Een vrouw verzond sms-berichten met een onmiskenbaar 
dreigende strekking. Zij dreigde bijvoorbeeld de man te 
compromitteren door seksartikelen buiten te zetten, mét 
zijn naam erbij.  
In andere gevallen leverde ook het dreigen met het 
zoekmaken van de boekhouding van de ander, dreigen 
met zelfmoord en het dreigen de dochter van de man te 
informeren over zijn seksuele geaardheid voldoende reden 
op om aan de vrouw het recht op partneralimentatie te 
ontzeggen. 
 

3  Hinderlijk vaak bellen / sms-en  
 
In deze zaak belde of sms’te de vrouw haar echtgenoot 
zo’n 190 keer per dag. 
Dit ervaarde de man – uiteraard - als hinderlijk en 
bemoeilijkte het uitoefenen van zijn werk, omdat zijn 
cliënten hem niet konden bereiken. 
 

4  Zwartmaken  
 
De alimentatiegerechtigde maakte de ander bij familie en 
bekenden schriftelijk zwart. Zij zond brieven en mails 
waarin zij haar gal over de man spuide en hem zwart 
maakte, waarbij zij ook melding maakte van de seksuele 
activiteiten van de man. 
 
 
        5  Recidiveren  
 
Een echtgenote hield zich niet aan een rechterlijk verbod 
om haar man lastig te vallen, te bedreigen, te volgen en/of 
met hem contact te zoeken in persoon. Dit gedrag werd 
ook bestraft met een beëindiging van het recht op 
partneralimentatie. 
 

6  Zonder toestemming verhuizen met de kinderen   
    naar het buitenland 

 
Een moeder verhuisde met de kinderen van Nederland 
naar haar geboorteland (de Filippijnen) zonder 
toestemming of medeweten van de vader. De vader had – 
nu hij samen met de vrouw het gezag had over de 
kinderen – in beginsel met deze verhuizing moeten 
instemmen. Door de verhuizing verviel het contact tussen 
de vader en de kinderen. Deze verhuizing werd als 
zodanig grievend ervaren dat de man geen 
partneralimentatie meer hoefde te betalen aan de vrouw. 
 

7  Mishandeling (of erger) 
 
Tot slot de meeste ernstige variant: ernstige 
geweldsdelicten. Helaas hebben zich in de praktijk diverse 
gevallen voorgedaan waarin de ene echtgenoot de ander 
zwaar heeft mishandeld, of erger. 
Ook in dat geval eindigt de lotsverbondenheid tussen 
echtgenoten en kan van de (mishandelde) echtgenoot niet 
worden gevraagd dat deze alimentatie betaalt voor de ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  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 
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Rechterlijke uitspraken  

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

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

· de zaakgegevens (instantie, uitspraakdatum en zaak-/rolnummer)  

· de vindplaatsen in een groot aantal tijdschriften en databanken  

· gegevens omtrent annotaties. 

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

 

 

Rechtbank Amsterdam 
 

 

 

Datum uitspraak: 24-12-2012 

Datum publicatie: 05-02-2013 

Rechtsgebied: Straf 

Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig 
 

Inhoudsindicatie: De rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf 

van 40 uur vanwege het op 8 juni 2011 onttrekken aan het wettig gezag van 

haar minderjarige kind aan de vader met wie een omgangsregeling was 

afgesproken.  
 

Parketnummer: 13/654195-11 

 

Datum uitspraak: 24 december 2012 

 

Tegenspraak 

 

VERKORT VONNIS 

 

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen 

 

[verdachte], 

 

geboren te [plaats] op [1967],  

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres], 

[postcode] te [plaats].  

 

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 

10 december 2012.  

 

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie  

mr. I. Mannen en van wat de verdachte en haar raadsman mr. M.R.P. Hoppenbrouwers naar 

voren hebben gebracht. 
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1. Tenlastelegging 
 
Aan verdachte is ten laste gelegd dat  
 
zij op of omstreeks 08 juni 2011 (vanaf ongeveer 12.00 uur) te Amsterdam, althans in Nederland, opzettelijk een minderjarige, 
te weten [A] (geboren in 2004) , heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag of aan het opzicht van 
degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende, immers heeft verdachte daar toen niet voldaan aan de 
afspraak/overeenkomst ( welke ( gezamenlijk) was overeengekomen en/of afgesproken en/of vastgesteld met de vader van 
voornoemde minderjarige [A], die ( eveneens) het wettig gezag over voornoemde [A] uitoefende) om voornoemde 
minderjarige [A] op de afgesproken tijd ( te weten 8 juni 2011 om 12.00 uur) aan hem, de vader, over te dragen, immers heeft 
zij, verdachte voornoemde minderjarige [A] meegenomen naar en/of laten verblijven in een volkstuinencomplex zonder de 
vader daarvan in kennis te stellen en/of was zij, verdachte, ondanks het verzoek van de vader, 
weigerachtig om voornoemde minderjarige [A] aan de vader mee te geven.  
 
2. Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en overige voorvragen  
 
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een civiele kwestie waarbij de aangever civielrechtelijke 
wegen had moeten bewandelen als hij van mening was dat de vrouw, verdachte in deze zaak, de omgangsregeling niet 
nakwam. Het Openbaar Ministerie dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard. Hiertoe heeft de raadsman verwezen 
naar een brief van 4 december 2002 van de Minister van Justitie die is geschreven in het kader van de totstandkoming van de 
Wet bevordering ouderschap en zorgvuldige scheiding. Het naleven van een omgangsregeling dient volgens de kennelijke 
bedoeling van de wetgever te worden gehandhaafd door middel van maatregelen van civielrechtelijke aard, zoals de 
dwangsom, lijfsdwang, afgiftebevel of het toewijzen van het eenhoofdig gezag aan de ouder bij wie het kind niet zijn 
hoofdverblijfplaats heeft of de ondertoezichtstelling of aanwijzing van een bijzonder curator. In deze zaak heeft de man zich 
tot op heden niet tot de civiele rechter gewend met een vordering tot het opleggen van voornoemde dwangmaatregelen. Het 
strafrecht en dan met name artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht is niet bedoeld voor een situatie als de onderhavige. 
Volgens de raadsman is er, onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Maastricht van 26 september 2012, LJN: 
BX8691, geen plaats voor strafrechtelijke handhaving waar nog (ruime) civielrechtelijke mogelijkheden zijn. In die zaak heeft 
het Openbaar Ministerie zelf de niet-ontvankelijkheid gevorderd.  
 
De officier van justitie heeft gemotiveerd verweer gevoerd.  
 
De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is het opportuniteitsbeginsel 
verwoord. Dit houdt in dat het Openbaar Ministerie, op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het al dan 
niet strafrechtelijk vervolgen van verdachten, de in het geding zijnde belangen kan afwegen. Deze belangenafweging staat, in 
geval van vervolging, slechts marginaal ter beoordeling van de rechter. Slechts indien het Openbaar Ministerie in redelijkheid 
niet tot vervolging had kunnen besluiten, of wanneer anderszins sprake is van schending van enig beginsel van behoorlijke 
procesorde, kan het recht tot strafvervolging vervallen worden verklaard.  
Het is de rechtbank niet gebleken dat in de onderhavige zaak van een dergelijke situatie sprake is, ook al heeft de aangever 
wellicht niet alle civielrechtelijke dwangmiddelen bij de civiele rechter afgedwongen. Vast staat in ieder geval dat in de 
beschikking van de kinderrechter van de rechtbank Amsterdam van 2 januari 2008 afspraken zijn gemaakt over een 
omgangs- en vakantieregeling. Vervolgens is op 3 april 2008 door de Voorzieningenrechter te Amsterdam tussen aangever 
en verdachte een vonnis gewezen waarin de omgangsregeling nader is uitgewerkt. De reguliere omgangsregeling vormt geen 
probleem tussen aangever en verdachte, maar vanaf 2008 zijn aangever en verdachte in conflict over de interpretatie van de 
vakantieregeling. Sindsdien hebben aangever en verdachte over en weer al dan niet middels advocaten gecorrespondeerd en 
tevergeefs getracht om hier overeenstemming over te krijgen. Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat in een geval 
als het onderhavige eerst het nodige op civielrechtelijk gebied dient te worden betracht, echter in dit geval kan niet worden 
geoordeeld dat er zodanig weinig civielrechtelijke pogingen zijn ondernomen dat dit aan de ontvankelijkheid van de officier 
van justitie in haar vervolging in de weg zou moeten staan. Het verweer wordt verworpen. 
Het Openbaar Ministerie is dan ook ontvankelijk in zijn vervolging. Voorts is de dagvaarding geldig, deze rechtbank is 
bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging. 
 
3. Waardering van het bewijs 
 
De raadsman heeft vrijspraak bepleit omdat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte [A] op 8 juni 2011 
aan het gezag van aangever heeft onttrokken nu de overdracht conform het vakantieschema op 8 juni 2011 heeft 
plaatsgevonden.  
 
De rechtbank verwerpt dit verweer. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het feit wettig en overtuigend 
kan worden bewezen. Op de bewuste dag (8 juni 2011) moest [A] om 12.00 uur worden overgedragen aan haar vader. 
Verdachte wilde haar dochter die dag niet meegeven omdat zij – op advies van haar toenmalige advocaat – eigenhandig een 
dag wilde compenseren die de vader (aangever) zich naar haar mening ten onrechte op 29 april 2011 had toegeëigend. 
Verdachte is, zonder de vader hiervan op de hoogte te stellen, met haar dochter naar het volkstuincomplex gegaan. Ze heeft 
hierdoor opzettelijk niet voldaan aan de vastgestelde omgangsregeling. Het verweer dat zij een dag wilde compenseren, gaat 
niet op omdat de vader op 29 april 2011 gerechtigd was om [A] volgens de omgangsregeling bij zich te hebben. Dat hij [A] die 
dag niet naar school heeft laten gaan zonder overleg met verdachte is een andere kwestie. 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

19  

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte  
op 08 juni 2011 vanaf 12.00 uur te Amsterdam, opzettelijk een minderjarige, te weten [A] (geboren in 2004) , heeft onttrokken aan het 
wettig over die minderjarige gestelde gezag, immers heeft verdachte daar toen niet voldaan aan de omgangsregeling welke was 
vastgesteld met de vader van voornoemde minderjarige [A], die eveneens het wettig gezag over voornoemde [A] uitoefende, om 
voornoemde minderjarige [A] op de afgesproken tijd (te weten 8 juni 2011 om 12.00 uur) aan hem, de vader, over te dragen, immers 
heeft zij, verdachte voornoemde minderjarige [A] meegenomen naar en laten verblijven in een volkstuinencomplex zonder de vader 
daarvan in kennis te stellen en was zij, verdachte, ondanks die omgangsregeleling welke was vastgesteld, weigerachtig om 
voornoemde minderjarige [A] aan de vader mee te geven.  
 
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging 
geschaad. 
 
4. Het bewijs 
 
De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de 
bewijsmiddelen zijn vervat. 
 
5. De strafbaarheid van het feit 
 
Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden. 
 
7. Motivering van de straffen en maatregelen 
 
De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van het door haar bewezen geachte feit zal worden 
veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 40 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren 
heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 20 dagen, waarvan een gedeelte, groot 40 uren, 
voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 (twee) jaren.  
 
De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit 
is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken. 
 
De rechtbank zal de officier van justitie in haar eis volgen. Dit om verdachte in de toekomst ervan te weerhouden de strijd die zij met 
aangever voert over de uitleg van de vakantieregeling over de rug van [A] te voeren. De belangen van [A] dienen voorop te staan en 
zwaarder te wegen dan die van verdachte. 
 
8. Toepasselijke wettelijke voorschriften 
 
De op te leggen straf is gegrond op artikel 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 279 van het Wetboek van Strafrecht. 
 
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. 
9. Beslissing 
 
Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3 is vermeld. 
 
Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt 
verdachte daarvan vrij. 
 
Het bewezen verklaarde levert op: 
Onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag.  
 
Verklaart het bewezene strafbaar. 
 
Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar. 
 
Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 40 uren, met bevel, voor 
het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de 
duur van 20 dagen.  
 
Beveelt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij veroordeelde zich voor het einde van de op 2 jaren bepaalde proeftijd 
schuldig maakt aan een strafbaar feit. 
 
Dit vonnis is gewezen door  
mr. P.B. Martens, voorzitter, 
mrs. E. Dinjens en G.W.A. Lamsvelt, rechters, 
in tegenwoordigheid van mr. D. Smeets, griffier, 
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 december 2012. 
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Rechtbank Groningen 
 
Datum uitspraak: 31-01-2012 

Datum publicatie: 06-02-2012 

Rechtsgebied: Personen-en familierecht 

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie: Afwijzing van een verzoek om vervangende toestemming te verlenen voor een verhuizing van 

een minderjarige met de moeder, waardoor de minderjarige op 185 km afstand van zijn oude 

woonplaats (tevens woonplaats van zijn vader) zou komen te wonen. De noodzaak van en het 

belang bij de verhuizing is onvoldoende komen vast te staan. De belangen van de minderjarige 
en de vader prevaleren boven die van de moeder. 

Uitspraak 
 

 

Sector Civielrecht 

 

zaaknr.: 128314/FA RK 11-1733 

 

beschikking d.d. 31 januari 2012 

 

in de zaak van: 

 

verzoekster, 

hierna te noemen de vrouw, 
advocaat mr. J.P. van der Werf, 

 

en 

 

verweerder, 

hierna te noemen de man, 

advocaat mr. J.H. Zuidema. 

 

PROCESVERLOOP 

 

De vrouw heeft op 1 augustus 2011 een verzoekschrift ingediend waarin zij vraagt, voor zover 

mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vrouw (vervangende) toestemming te verlenen om met [A.] 
naar C. of omgeving te verhuizen en de zorg- en opvoedingstaken aldus te verdelen dat [A.] één 

weekend per veertien dagen van vrijdagmiddag (na schooltijd) tot zondagavond 18.00 uur bij de 

man verblijft, alsmede gedurende een deel van de vakanties en feestdagen, kosten rechtens. 

 

De man heeft een verweerschrift ingediend met tevens de volgende zelfstandige verzoeken: 

- te bepalen dat [A.] hoofdverblijf heeft bij de man; 

- de zorg- en opvoedingstaken tussen partijen te verdelen aldus dat [A.] één weekend per veertien 

dagen van vrijdagmiddag na schooltijd tot zondagavond 18.00 uur bij de vrouw verblijft, alsmede 

de helft van de vakanties en de feestdagen. 

Voor het geval het verzoek van de vrouw wordt toegewezen en het zelfstandig verzoek van de 

man wordt afgewezen verzoekt de man: 

- de zorg- en opvoedingstaken tussen partijen te verdelen aldus dat [A.] één weekend per veertien 
dagen van vrijdagmiddag na schooltijd tot zondagavond 18.00 uur bij de man zal verblijven, 

alsmede de helft van de schoolvakanties en de feestdagen waarbij de vrouw [A.] telkens naar D. 

brengt en weer ophaalt.  

 

Op 22 augustus 2011 heeft de vrouw een akte wijziging, c.q. vermeerdering van de verzoeken 

genomen. Ter aanvulling op het door haar eerder ingediende verzoek heeft de vrouw verzocht een 

zorgregeling vast te stellen waarbij [A.] het hoofdverblijf bij de vrouw heeft en de zorg- en 

opvoedingstaken aldus te verdelen dat [A.], vanaf het moment dat de man passende woonruimte 

heeft gevonden, contact heeft met de man conform het verzoekschrift. 

 

De rechtbank heeft partijen, bijgestaan door hun raadslieden, gehoord ter zitting met gesloten 

deuren van 23 augustus 2011. Daarbij was tevens aanwezig de heer J. Scholte Aalbes namens de 
Raad voor de Kinderbescherming (de Raad), regio [D.] en Drenthe, locatie [D.].  
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Ter zitting hebben partijen, na daarover te zijn voorgelicht, besloten de mogelijkheid van mediation te beproeven.  
 
Op 19 september 2011 is ter griffie van de rechtbank een brief ontvangen van het mediationbureau van de rechtbank.  
 
De rechtbank heeft de zaak andermaal behandeld ter zitting met gesloten deuren op 8 december 2011. Partijen, vergezeld van hun 
raadslieden, zijn daarbij verschenen en gehoord, in tegenwoordigheid van mevrouw A.I. van Dijk, namens de Raad. 
 
Ter zitting is door de raadsvrouw van de vrouw het woord gevoerd aan de hand van een, overgelegde, pleitnota. 
 
RECHTSOVERWEGINGEN 
 
Vaststaande feiten. 
 
- partijen hebben een relatie gehad; 
- uit hun relatie is de minderjarige [A.], erkend door de man; 
- partijen hebben het gezamenlijk gezag over de minderjarige; 
- de minderjarige verblijft bij de vrouw. 
 
Partijen hebben ter zitting van 23 augustus 2011 ingestemd met mediation.  
Blijkens de brief van het mediationbureau hebben partijen geen overeenstemming bereikt.  
 
Standpunt van de vrouw.  
Er geldt op dit moment een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken volgens welke [A.] bij haar woont en [A.] één weekend per 
veertien dagen van vrijdagmiddag na schooltijd tot zondagavond 18.00 uur bij de man is. Voorts brengt [A.] de helft van de 
schoolvakanties en de feestdagen bij de man door. De vrouw wil naar [C.] verhuizen omdat zij vooral in en nabij [C.] haar sociale 
contacten (met haar biologische zus, tantes, ooms en een vriendin) onderhoudt. Van de kant van haar familie ervaart zij veel steun. De 
afgelopen jaren heeft zij een sterke band met hen opgebouwd. Verder geldt dat de vrouw in C. is opgegroeid. Zij heeft daar ongeveer 
20 jaar gewoond. Nu de relatie tussen partijen is verbroken heeft de vrouw geen enkele binding meer met de regio [D.]. Van belang in 
dat verband is dat de vrouw geen werkkring heeft omdat zij arbeidsongeschikt is. Omdat de vrouw financieel niet in staat is in de 
huidige woning in [D.] te blijven wonen, zal zij ook in [D.] niet in dezelfde wijk kunnen blijven wonen. Een verhuizing is dus sowieso aan 
de orde. Via haar familie heeft de vrouw huisvesting gevonden in C. Zij kan een woning betrekking van een oom. Mogelijk zal zij zelfs 
via haar familie een betaalde baan krijgen, waarin rekening zal worden gehouden met haar beperkingen. De vrouw acht de verhuizing 
in het belang van haar welbevinden. Dit zal ook zijn uitwerking hebben op [A.], waardoor ook zijn belang wordt gediend. De reisafstand 
[D.] - [C.] is voor [A.] geen probleem. Ook nu gaat [A.] vaak met de vrouw mee naar [C.]. Inzake de reisafstand verwijst de vrouw nog 
naar een beschikking van het Gerechtshof Leeuwarden van 1 maart 2011 (LJN: BQ 6064). Volgens de vrouw kan de contactregeling 
tussen de man en [A.] na een verhuizing naar [C.] blijven plaatsvinden zoals die nu plaatsvindt.  
 
Standpunt van de man 
Partijen hebben geen afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot [A.]. Communicatie 
tussen partijen is niet mogelijk. Het is niet in het belang van [A.] om, samen met de vrouw, te verhuizen naar [C.]. [A.] heeft een innige 
band met de man. De man heeft verder in de eerste levensjaren van [A.] een zeer groot aandeel in de opvoeding van [A.] gehad omdat 
de vrouw leed aan een postnatale depressie. De man woont verder alle activiteiten van [A.] bij. Daarnaast geldt dat [A.] ook vriendjes 
heeft in de buurt waar de man woont. De man wil geen weekendouder zijn. De vrouw heeft de verhuizing naar [C.] niet met de man 
besproken. De drang van de vrouw om te verhuizen duidt volgens de man op vluchtgedrag. De man kent de familie van de vrouw. 
Gedurende hun relatie was het contact met haar familie niet echt intensief. De man hekelt het feit dat de vrouw [A.], zonder medeweten 
van de man, van voetbal heeft afgehaald, terwijl [A.] erg graag voetbalt. Indien de vrouw toestemming tot verhuizing krijgt, verzoekt de 
man het hoofdverblijf van [A.] bij hem te bepalen. De man persisteert in de zelfstandige verzoeken zoals gesteld in zijn verweerschrift.  
 
Beoordeling door de rechtbank 
 
Vervangende toestemming verhuizing 
Partijen hebben samen het ouderlijk gezag over de minderjarige [A.]. Dit brengt mee dat de vrouw voor het wijzigen van de woonplaats 
van de minderjarige in beginsel daarvoor toestemming van de man nodig heeft. Indien de ouders het hierover niet eens worden, kan 
het geschil, op grond van artikel 1:253a BW worden voorgelegd aan de rechter.  
 
Niet in geschil is dat de man zijn toestemming aan de door de vrouw voorgenomen verhuizing met de minderjarige [A.] naar [C.] heeft 
onthouden. Ter zitting is gebleken dat de standpunten van partijen over die verhuizing nog steeds haaks op elkaar staan. Een vergelijk 
op de voet van artikel 1: 253a, vijfde lid, BW is dan ook niet mogelijk gebleken. 
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Weliswaar staat de vrouw een contactregeling tussen de man en [A.] voor die qua intensiteit identiek is aan de thans lopende 
contactregeling, evenwel is, zoals hiervoor is overwogen, gebleken dat de man een uitgebreidere contactregeling met [A.] wenst. 
Voorts geldt, zoals hiervoor is overwogen, dat een contactregeling van één maal in de twee weken een weekend bij een reisafstand 
van 185 kilometer problematisch kan zijn. In de tweede plaats zal een verhuizing naar [C.] tot gevolg hebben dat [A.] minder 
mogelijkheden heeft om contact te onderhouden met onder andere zijn familie, vriendjes en vriendinnetjes in [D.] en dat hij in het 
weekend vanwege de contactregeling met zijn vader geen vaste activiteiten kan ontplooien. Ook aan deze nadelige gevolgen komt 
betekenis toe. Ten slotte kan, mede onder verwijzing naar hetgeen hiervoor ten aanzien van de vrouw is overwogen, niet worden 
geoordeeld dat enig belang van [A.] met een verhuizing naar [C.] is gediend.  
 
Afweging 
Alle hierboven genoemde omstandigheden en belangen wegende is de rechtbank van oordeel dat de belangen van de minderjarige 
[A.] en de man dienen te prevaleren boven het belang van de vrouw bij een verhuizing naar [C.], met name gezien het feit dat de vrouw 
de noodzaak van die verhuizing niet heeft kunnen aantonen.  
 
Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het verzoek van de vrouw tot het verlenen van vervangende toestemming tot 
verhuizen dient te worden afgewezen.  
 
Hoofdverblijf en contactregeling 
[A.] verblijft sinds het uiteengaan van partijen bij de vrouw. Niet gesteld of gebleken is dat er zorgen bestaan ten aanzien van [A.] 
vanwege dit verblijf. Immers, de man heeft aan zijn verzoek om het hoofdverblijf van [A.] bij hem te bepalen alleen ten grondslag 
gelegd dat de vrouw voornemens is te verhuizen met [A.] wat hij niet in het belang van [A.] vindt. Gelet hierop is de rechtbank van 
oordeel dat de feitelijke situatie gehandhaafd dient te blijven en zal zij bepalen dat het hoofdverblijf van [A.] bij de vrouw zal zijn. Dit 
brengt met zich mee dat het verzoek van de man om het hoofdverblijf bij hem te bepalen en het verzoek in het kader van de verdeling 
van de zorg- en opvoedingstaken om een contactregeling tussen de vrouw en [A.] vast te stellen, dienen te worden afgewezen.  
 
De vrouw heeft in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tevens verzocht om een contactregeling vast te stellen 
tussen de man en [A.], inhoudende dat [A.] één weekend per veertien dagen bij de man verblijft.  
 
Hoewel de man in het verweerschrift en ter zitting heeft meegedeeld dat hij een uitgebreidere contactregeling wenst, heeft hij geen 
verzoek met die strekking ingediend. Evenmin heeft hij ter zitting concreet gemaakt hoe een uitgebreidere regeling er uit zou moeten 
zien. Het verzoek van de vrouw ligt dan ook voor toewijzing gereed met dien verstande dat de rechtbank conform het subsidiaire 
verzoek van de man geen beletselen ziet om mede te bepalen dat [A.] de helft van de schoolvakanties en feestdagen bij de man 
verblijft. Uiteraard zijn partijen gerechtigd deze regeling in onderling overleg verder uit te breiden.  
 
Ten slotte merkt de rechtbank nog op dat partijen samen het ouderlijk gezag hebben over [A.] hetgeen met zich mee brengt dat de 
vrouw bij belangrijke beslissingen aangaande [A.] de man zal moeten informeren en met de man in overleg zal moeten treden.  
 
BESLISSING 
 
stelt in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vast dat: 
- het hoofdverblijf van de minderjarige [A.] bij de vrouw is; 
- de volgende contactregeling tussen de man en [A.] geldt: 
[A.] verblijft één weekend per veertien dagen van vrijdag na schooltijd tot zondag 18.00 uur alsmede de helft van de schoolvakanties 
en de feestdagen bij de man; 
 
verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
 
wijst het verzoek van de vrouw tot vervangende toestemming om te verhuizen af; 
 
wijst af het meer of anders verzochte.  
 
 
Deze beschikking is gegeven door mr. S. Stenfert Kroese en uitgesproken door deze ter openbare terechtzitting van 31 januari 2012 in 
tegenwoordigheid van H.M. Kamphuis-van der Veer, griffier. 
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Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 

 

 

Datum uitspraak: 20-12-2012 

Datum publicatie: 21-12-2012 

Rechtsgebied: Personen-en familierecht 

Soort procedure: Hoger beroep 

Inhoudsindicatie: Artikel 1:253a lid 1 en 5 BW. Geschil tussen gescheiden ouders met gezamenlijk gezag 

over schoolkeuze 6-jarige dochter. Moeder heeft tegen de wens van vader in dochter op 

andere basisschool ingeschreven. Vader verzoekt herinschrijving dochter op ”oude 

school”. Moeder heeft onvoldoende aangetoond dat de wijziging van basisschool 

noodzakelijk was. Zij is volledig voorbijgegaan aan de rol van de vader als gezagsouder. 

Moeder heeft bovendien handtekening van vader, noodzakelijk voor inschrijving, vervalst. 

Bekrachtiging van de beschikking van de rechtbank waarbij het verzoek tot herinschrijving 

van de minderjarige op de “oude” school wordt toegewezen. 

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
 

 
Uitspraak 
 
Sector civiel recht 
 
Uitspraak: 20 december 2012 
Zaaknummer: HV 200.116.403/01 en HV 200.116.403/02 
Zaaknummer eerste aanleg: 118514/ FA RK 12-1370 
 
in de zaak in hoger beroep van: 
 
[X.], 
wonende te [woonplaats], 
appellante, 
hierna te noemen: de moeder, 
advocaat: mr. A.A.M. Olde Loohuis, 
 
tegen 
 
[Y.], 
wonende te [woonplaats], 
verweerder, 
hierna te noemen: de vader, 
advocaat: mr. S. van Oers, 
 
1. Het geding in eerste aanleg 
 
Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Roermond van 24 oktober 2012. 
 
2. Het geding in hoger beroep 
 
2.1. Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 2 november 2012, heeft de moeder verzocht voormelde beschikking te 
vernietigen en, opnieuw rechtdoende, alsnog het verzoek van de vader af te wijzen. 
Tevens heeft zij verzocht de uitvoerbaarheid bij voorraad van de bestreden beschikking te schorsen in afwachting van de behandeling 
van het onderhavige hoger beroep. 
 
2.2. Bij verweerschrift met productie, ingekomen ter griffie op 23 november 2012, heeft de vader verzocht de beschikking waarvan 
beroep te bekrachtigen. 
 
2.3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 28 november 2012. Bij die gelegenheid zijn gehoord: 
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- de moeder, bijgestaan door mr. Olde Loohuis,  
- de vader, bijgestaan door mr. Van Oers. 
- de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de raad), vertegenwoordigd door mevrouw C.H.G.W. van de Wijdeven. 
 
2.4. Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van: 
- de brief van de advocaat van de vader d.d. 16 november 2012; 
- de brief met bijlage van de advocaat van de moeder d.d. 16 november 2012; 
- de brief van de raad d.d. 20 november 2012, waarin deze meedeelt dat de raad niet beschikt over rapportages die betrekking hebben 
op de onderhavige procedure. 
- de brief van de advocaat van de moeder d.d. 22 november 2012, met een bijlage. 
 
3. De beoordeling 
 
3.1. Partijen zijn op 2 oktober 1995 te Nijmegen met elkaar gehuwd. 
Uit het huwelijk van partijen zijn geboren: 
- [A.] (hierna: [zoon]), geboren op [geboortedatum] 1995 te [geboorteplaats], 
- [B.] (hierna: [dochter]), op [geboortedatum] 2006 te [geboorteplaats]. 
 
3.2. Bij de beschikking van 26 januari 2011 heeft de rechtbank Roermond tussen partijen de echtscheiding uitgesproken, welke 
beschikking op 3 maart 2011 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 
 
3.2.1. Bij beschikking van 11 mei 2011 heeft de rechtbank Roermond de hoofdverblijfplaats van [zoon] bij de vader bepaald en de 
hoofdverblijfplaats van [dochter] bij de moeder en een zorgregeling vastgesteld waarbij [zoon] in de even weken bij de moeder is en in 
de oneven weken bij de vader en [dochter] een keer per veertien dagen van donderdagavond tot maandagochtend bij de vader is 
alsmede op andere tijden welke in onderling overleg tussen de ouders wordt afgesproken.  
De feestdagen en vakanties zullen in onderling overleg worden verdeeld. 
 
3.3. Bij inleidend verzoek d.d. 21 september 2012 heeft de vader de rechtbank Roermond voor zover hier van belang, verzocht - 
uitvoerbaar bij voorraad - toestemming te verlenen om [dochter] te herinschrijven op de basisschool in [plaatsnaam A.] (gemeente 
[gemeentenaam]) en de inschrijving van [dochter] op de Meander Vrijeschool in [plaatsnaam B.] ongedaan te maken. 
 
3.4. Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank Roermond aan de vader toestemming 
verleend om [dochter] met ingang van 5 november 2012 te herinschrijven op de basisschool De Brink in [plaatsnaam A.] en uit te 
schrijven op de Meander Vrijeschool in [plaatsnaam B.]. 
 
3.5. De moeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep gekomen. Tevens heeft zij schorsing van 
de bestreden beschikking verzocht. 
Bij faxbericht d.d. 16 november 2012 heeft de advocaat van de vader het hof meegedeeld dat partijen hebben afgesproken dat de 
beschikking waarvan beroep niet zal worden uitgevoerd voordat de zitting bij het hof heeft plaatsgevonden. 
Ten tijde van de zitting bij het hof bezocht [dochter] de Vrijeschool Meander te [plaatsnaam B.].  
 
3.6. De moeder voert - kort samengevat - het volgende aan. 
De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat er geen noodzaak was voor de schoolwijziging van [dochter] (grief I). De wijziging is 
juist in het belang van [dochter]. [dochter] is hoogsensitief en het onderwijs dat de Vrije school biedt past beter bij haar. [dochter] is 
goed voorbereid op de overgang naar deze school en heeft het daar erg naar haar zin. Een terugkeer naar de Brink zou betekenen dat 
zij haar beste vriendinnetje moet missen. De moeder zou dit ook niet uit kunnen leggen aan [dochter]. Zij zou het vertrouwen in haar 
ouders verliezen en in een loyaliteitsconflict geraken. Sinds de beschikking van de rechtbank is [dochter] teruggetrokken en verdrietig. 
Ten tijde van de inschrijving bij de Meander had de vrouw zicht op een woning in [plaatsnaam B.]. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. 
De moeder wil heel graag in [plaatsnaam B.] een betaalde baan vinden en daar gaan wonen zodat ze een toekomst op kan bouwen 
voor haar en de kinderen.  
De moeder stelt dat de omgang tussen [dochter] en de vader niet onder druk is komen te staan door de schoolwijziging(grief II). De 
reiskosten verbonden aan het halen van en brengen naar school op de dagen dat de vader de zorg voor [dochter] heeft, kunnen door 
de moeder, uit de reiskostenvergoeding van de gemeente [gemeente], aan de vader vergoed worden. De afstand tussen de Meander 
en de woning van de vader is slechts 20 km en vormt dus geen onoverkomelijk bezwaar. 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

25  

De rechtbank had ook de belangen van de moeder in de afweging moeten betrekken (grief III).  
De moeder heeft geprobeerd om met de vader in overleg te treden over de schoolwijziging maar die is daartoe niet bereid gebleken. 
Ter zitting heeft de moeder voorgesteld om met de vader een mediationtraject in te gaan. 
 
3.7. De vader voert - kort samengevat - het volgende aan. 
De vader bestrijdt dat [dochter] sinds de bestreden beschikking verdrietig en teruggetrokken is. Het zijn vooral de emoties van de 
moeder die [dochter] belasten. De moeder miskent de rol van de vader door, zonder dat de vader daarmee heeft ingestemd, [dochter] 
in te schrijven bij de Vrije school. De vader is er erg van geschrokken dat de moeder de handtekening van de vader, vereist voor 
inschrijving van [dochter] op een nieuwe school, heeft vervalst en overlegt in dat verband een afschrift van de inschrijving, waaruit dat 
blijkt.  
Volgens de vader was er geen noodzaak om voor [dochter] een ander type onderwijs te kiezen; zij had het naar haar zin op de Brink, 
ontwikkelde zich daar goed en had veel vriendinnetjes in de nabijheid van haar woning . De dagelijkse reis van 20 km naar 
[plaatsnaam B.] is belastend voor [dochter]. Er is momenteel geen zicht op een verhuizing van de moeder naar [plaatsnaam B.] 
waardoor de noodzaak van een school in [plaatsnaam B.] niet aanwezig is. 
 
3.8. De raad heeft ter zitting naar voren gebracht dat de raad de handelwijze van de moeder door het vervalsen van de handtekening 
op het inschrijvingsformulier van de Meander ten zeerste afkeurt. Het is heel belangrijk dat partijen via mediation de onderlinge 
communicatie als ouders verbeteren opdat dit soort situaties zich in de toekomst niet meer voordoen. De raad acht het echter niet in 
het belang van [dochter] dat zij voor een tweede maal in korte tijd van school wijzigt.  
 
3.9. Het hof overweegt het volgende.  
 
3.9.1. Ingevolge artikel 1:253a lid 1 en lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening 
van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd. De gezamenlijke gezagsuitoefening van partijen brengt mee dat de moeder 
voor de inschrijving van [dochter] op een andere basisschool in beginsel toestemming van de vader behoeft. Indien de ouders het 
hierover niet eens worden, beproeft de rechter een vergelijk tussen de ouders. Indien dit vergelijk uitblijft, zal de rechter een beslissing 
nemen. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Conform vaste rechtspraak 
dient de rechter bij de beslissing over een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle 
belangen af te wegen. 
 
3.9.2. Een vergelijk tussen de ouders is niet gelukt. Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht is het hof, 
evenals de rechtbank, van oordeel dat de moeder onvoldoende heeft aangetoond dat het noodzakelijk was om [dochter] in te schrijven 
op een andere basisschool. Uit niets is gebleken dat de Brink, de basisschool die [dochter] twee jaar heeft bezocht, niet geschikt was 
voor [dochter] dan wel dat de Vrije school Meander voor haar meer geschikt is. De stelling van de moeder dat uit het feit dat [dochter] 
zich altijd aan haar vastklampte bij het afscheid toen zij op de Brink zat en dit niet meer doet sinds zij de Meander bezoekt, acht het hof 
– zo deze stelling al zou komen vast te staan - niet van doorslaggevende betekenis voor de beantwoording van de vraag of de 
Meander een school is die beter bij [dochter] past. De moeder heeft ter zitting niet weersproken dat [dochter] het naar haar zin had op 
de Brink, daar veel vriendinnetjes had en zich goed ontwikkelde. Het hof gaat aan de stelling van de moeder, dat ook de leerkrachten 
van de Brink de Meander een goede keus vonden voor [dochter], voorbij nu zij dit niet nader heeft onderbouwd en het hof het niet 
uitgesloten acht dat deze visie is gegeven vanuit de gedachte dat [dochter] met haar moeder naar [plaatsnaam B.] zou verhuizen en 
dat dus aldaar een geschikte school gevonden moest worden.  
Het hof constateert voorts dat reeds in de zomervakantie duidelijk werd dat de verhuizing van de moeder naar [plaatsnaam B.] niet 
doorging. Dit betekende dat er ook in dat verband geen noodzaak was om [dochter] van basisschool te laten veranderen. De moeder 
heeft ter zitting verklaard dat zij, zolang zij in [plaatsnaam B.] nog geen betaald werk heeft gevonden, in [woonplaats] zal blijven wonen. 
Vooralsnog is er derhalve geen sprake van een verhuizing van de moeder met [dochter] naar [plaatsnaam B.]. 
Voorts overweegt het hof dat in zijn algemeenheid mag worden aangenomen dat een dagelijkse (bus)reis van 20 km van en naar 
school voor een meisje van zes jaar een zekere (extra) belasting met zich meebrengt. Dit klemt temeer indien er geen noodzaak en/of 
indicatie is voor het bezoeken van de betreffende school.  
 
3.9.3. Hoewel het hof onderkent dat het niet aanbevelenswaardig is om een kind in een tijdsbestek van zes maanden twee keer van 
basisschool te laten wijzigen, is het hof van oordeel dat het belang van [dochter] zich er niet tegen verzet dat de inschrijving van 
[dochter] bij de Meander ongedaan wordt gemaakt. Uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht blijkt dat [dochter] zonder 
belemmeringen na de kerstvakantie op De Brink kan instromen. De periode waarin [dochter] weg is geweest van haar “oude”school is 
alsdan niet zodanig lang geweest dat zij geen aansluiting meer zal kunnen vinden op de 
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Brink. De moeder heeft ook geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de terugkeer van [dochter] naar de Brink onoverkomelijke 
bezwaren met zich mee zal brengen. Nu deze school in de nabijheid van de woning van zowel de moeder als van de vader gelegen is 
zal het spelen met vriendinnetjes na school zelfs een positieve impuls krijgen. 
 
3.9.4. Tenslotte overweegt het hof dat de moeder door het vervalsen van de handtekening van de vader op het inschrijvingsformulier 
van de Meander op een zeer laakbare wijze heeft gehandeld en in strijd met het gezamenlijk ouderlijk gezag. Het vervalsen van een 
handtekening is ook bij de strafwet verboden. De stelling van de moeder dat zij de indruk had dat de vader instemde met de wijziging, 
vormt geen enkel excuus en is bovendien door de vader gemotiveerd betwist. Uit het feit dat de vader het afscheidsfeestje van 
[dochter] op de Brink heeft bijgewoond en dat hij [dochter] tot op heden van en naar de school in [plaatsnaam B.] heeft gebracht kan 
naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat de vader met de wijziging instemde, zoals de moeder stelt. Integendeel, de vader 
heeft door zo te handelen de zaak niet verder op de spits gedreven en daarbij het belang van [dochter] voorop gesteld. Door haar 
handelwijze is de moeder bovendien volledig voorbijgegaan aan de rol die de vader als gezagsouder heeft.  
Het hof benadrukt dat het in de toekomst voor [dochter] van groot belang is dat partijen op een constructieve wijze als ouders met 
elkaar leren te communiceren en adviseert partijen dringend om hier hulp en begeleiding bij te zoeken.  
 
3.10. Op grond van het vorenstaande zal het hof de beschikking waarvan beroep bekrachtigen. 
 
Ten aanzien van het schorsingsverzoek HV 200.116.403/02 
 
3.11. Nu in deze beschikking einduitspraak in de hoofdzaak wordt gedaan, waarbij wordt geoordeeld dat het belang van [dochter] met 
zich meebrengt dat de bestreden beschikking wordt bekrachtigd heeft de moeder geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling 
van het schorsingsverzoek door het hof. Het hof zal daarom de in dit kader aangevoerde grieven en weren niet nader bespreken en het 
verzoek van de moeder tot schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van de beschikking van de rechtbank Roermond van 24 
oktober 2012 afwijzen. 
 
4. De beslissing 
 
Het hof: 
 
in de zaak met nummer HV 200.116.403/01  
 
bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Roermond van 24 oktober 2012, 
 
wijst af het meer of anders verzochte; 
 
in de zaak met nummer HV 200.116.403/02:  
 
wijst het verzoek van de moeder tot schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van de beschikking van de rechtbank Roermond van 
24 oktober 2012 af. 
 
Deze beschikking is gegeven door mrs. P.A.J.Th. van Teeffelen, C.E.M. Renckens en H.J. Witkamp en in het openbaar uitgesproken 
op 20 december 2012. 
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Dat kan je een kind na scheiding toch niet aan doen?? 

 
 

www.dwazevaders.nl 
Gelijkwaardig ouderschap na scheiding 

Raad voor de Kinderbescherming: 

 

Beter kunnen we kinderen bij vaders niet 

weghalen, wel makkelijker … 


