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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. 74:  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  
 
21 September jl beleefde de stichting zijn 24

e
 verjaardag. 

Toen ik indertijd in 1997 aanklopte bij de stichting stond email 
en internet nog in de kinderschoenen. De vaste telefoonlijn 
was toen nog het meest gebruikte communicatiemiddel. 
Informatie over de stichting kreeg ik in eerste instantie ook van 
een aardige medewerk(st)er van het algemeen informatie 
nummer. De reden van contact was de verbazing, boosheid en 
frustratie die was ontstaan over wat er allemaal in een 
rechtszaal in Nederland kan gebeuren, en dat allemaal in (of 
uit) naam van de koningin. 
Aan de telefoon kreeg ik iemand die niet alleen mijn verhaal 
aanhoorde, maar ook goede adviezen gaf en de redenen 
waarom de stichting opgericht was. Het laatste advies wat ik 
kreeg was de mogelijkheid om met een advocaat van de 
stichting te praten  
Dat heb ik toen gedaan. Het principe van het 
advocatenspreekuur was indertijd hetzelfde, alleen de 
advocaten waren toen anderen, maar wel al in Den Haag. 
Korte tijd later heb ik kennis gemaakt met een aantal 
vrijwilligers en vanaf die tijd heb ik me ook als zodanig 
aangemeld, wetende dat ik niet de enige was met 
omgangsproblemen. In de beginperiode startte ik als 
regiovertegenwoordiger.  
Doel hiervan was eigenlijk regioavonden te organiseren om 
mensen te kunnen helpen en bijstaan. In deze periode waren 
er regelmatig 25-30 mensen op zo’n avond. Daarnaast werd er 
vanuit het bestuur vergaderingen georganiseerd waar alle 
regiovertegenwoordigers bijeenwaren zodat we elkaar ook 
leerden kennen. Eind jaren 90 werd het me ook meteen 
duidelijk hoe de verhoudingen in de politiek lagen ten aanzien 
van omgangsregelingen. Indertijd ben ik bij een tweede kamer 
debat geweest waarin Otto Vos van de VVD de 
strafbaarstelling ten aanzien van omgangsfrustratie besprak, 
alleen diverse partijen, met name PvdA, CDA en Groen links, 
zagen dit helemaal niet zitten. En zij hadden toen een ruime 
meerderheid. Er is diverse malen geprobeerd om contact met 
deze partij te hebben maar ook hier wilde men niet aan. De 
VVD is de enige partij die in de loop der jaren de frustrerende 
ouder wilde bestraffen. Na Otto Vos kwam Ruud Luchtenveld. 
Hij startte een initiatief wetsvoorstel wat later deels door 
minister Donner is overgenomen en wat nu de huidige 
wetgeving is sinds 2009. Een niet te vergeten moment voor mij 
was die avond in de eerste kamer waarin Ruud Luchtenveld 
zijn wetsvoorstel moest verdedigen. (in de tweede kamer was 
het voorstel aangenomen) Hoe moet je je voelen als na jaren 
eindelijk het moment daar is en dat bijna alle partijen je 
vervolgens laten vallen in de eerste kamer, zelfs je eigen partij. 
Minister Donner heeft er toen in ieder geval handig gebruik van 
gemaakt . 
Op dit moment wachten we nog steeds op de evaluatie van 
deze nieuwe wetgeving. Dit had de politiek beloofd om dit voor 
1 januari 2013 af te ronden. Dit blijven we opvolgen met de 
politiek. 
Door de jaren heen is er ook heel veel veranderd. Als 
voorbeeld de pers. In de jaren 90 waren er maar een paar 
programma’s en stond de stichting regelmatig in de spotlights. 
Later verschoof het accent van interviews meer naar het geven 
van een reactie als stichting op bepaalde gebeurtenissen in de 
maatschappij en het verzoek om namen van mensen door te 
geven die zich  in een bepaalde situatie bevonden. Als laatste 
bijvoorbeeld het programma “wat later” en “debat op 2” waarin 
mensen waren uitgenodigd die wij als stichting hadden 
doorgegeven. 

Een ander belangrijk onderwerp wat veranderd is, is natuurlijk 
de communicatie. Tegenwoordig hoef je alleen maar het woord 
“omgang” in te typen op internet en er verschijnen talloze 
artikelen. Daarnaast kan iedereen nu politici, pers, allerlei 
andere partijen benaderen via email, facebook, twitter  enz, 
enz. Een trend de laatste jaren is dat mensen eigen websites 
opzetten met hun verhaal of een boek gaan schrijven met wat 
ze allemaal meegemaakt hebben. 
 
Inmiddels ben ik aan mijn laatste maanden als voorzitter  van 
de stichting begonnen. In december ben ik precies 14 jaar 
bestuurslid waarvan meer dan de helft uw voorzitter. Al die 
jaren heb ik velen gesproken per telefoon, email of gewoon 
direct contact. Niet alleen vragen over omgang en alimentatie 
van mensen, maar ook verzoeken van scripties, onderzoeken, 
meewerken aan boeken, muziek van muzikanten, interviews 
aan pers, politici, justitie, kinderbescherming, advocaten, 
hulpverlening etc etc. Dit alles heb ik altijd met veel plezier 
gedaan en met een motivatie dat het ook daadwerkelijk nodig 
is. 
Iedere vader (of moeder) die zijn eigen kinderen niet meer of 
een enkele keer per maand mag zien draagt dit mee, z’n hele 
leven. Alleen de manier van ermee omgaan is verschillend 
tussen de mensen. 
Achter al deze activiteiten zit een team van vrijwilligers, 
mensen die tijd vrijmaken om anderen te helpen. En u heeft 
zojuist gelezen wat er zoal gedaan wordt binnen de stichting. 
En dit is nog maar een klein gedeelte. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een stuk Europese regelgeving of het nieuwe gemeentelijk 
jeugdzorgbeleid of nieuwe alimentatie wetgeving. Allemaal 
onderwerpen die heel interessant en noodzakelijk zijn voor een 
nabije toekomst. Mocht u dan ook tijd overhebben en de 
motivatie om iets voor anderen te willen betekenen, geef  u 
zich dan op bij stichting als vrijwilliger. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe meer er bereikt kan worden. Zeker als voor u 
ook geldt dat een kind twee ouders heeft, ook na 
echtscheiding. Aan de zijlijn kan je nog lang genoeg staan. 
 
Perry Stuart 
Voorzitter Stichting Dwaze Vaders 
 
 
 
. 
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'Vader moet vader zijn, 

geen tweede moeder' 
 

 
Een vader met een baby op de arm wacht in bioscoop Pathe 
op de film. Tijdens speciale filmvertoningen voor ouders met 
baby's blijft het licht aan, staat het geluid zacht en kunnen 
ouders heen en weer lopen om de baby te verschonen. © anp. 
  
Vaders worden geacht te moederen. Aan één moeder hebben 
kinderen echter meer dan genoeg, vinden Irene Zwaan en 
Glenn Helberg. 
We moeten weer in verschillen durven denken 

Nederlanders vinden dat vaders moeten moederen, daar heeft 
de emancipatiebeweging voor gezorgd. En als vaders dat niet 
kunnen, zijn ze overbodig als opvoeder. Als een vader op zijn 
papadag het huishouden niet voor elkaar krijgt, wordt hem 
verweten dat hij een slechte vader is. Van vaders wordt 
verwacht dat ze net zo zorgen, troosten en praten met hun 
kinderen als moeders doen. Ruig en spannend spel wordt 
afgekeurd, omdat het te gevaarlijk is. 
 
Sinds feminiene waarden als overleggen, luisteren en 
beschermen de norm zijn geworden, wordt normaal 
jongensgedrag in toenemende mate als afwijkend betiteld. 
Jongens krijgen twee keer zo vaak de diagnose adhd als 
meisjes. En volgens Canadees onderzoek krijgen kinderen in 
gebroken gezinnen tweemaal vaker ritalin voorgeschreven dan 
kinderen in intacte gezinnen. 
 
We willen niet weten dat jongens van nature wilder en 
ongehoorzamer zijn dan meisjes. Maar dit gedrag is normaal, 
en een vader is ervoor gemaakt om dergelijk gedrag te 
reguleren. Kinderen - jongens en meisjes - hebben een vader 
nodig, en niet een tweede moeder. 
 
In Nederland wordt de mate waarin je mag vaderen bepaald 
door de plek die moeder je toebedeelt op de glijdende schaal 
van vaderschap. Ben je getrouwd, dan heb je automatisch het 
ouderlijk gezag. Kinderen worden echter steeds vaker geboren 
uit ouders die niet voor het huwelijk hebben gekozen. In dat 
geval bepaalt de moeder of ze je laat opnemen in het 
bevolkingsregister als biologische vader. Wil ze dat niet, dan 
gebeurt dat niet. Vervolgens kun je het kind erkennen, maar 
dan ben je er nog niet. Wil je als niet-getrouwde vader het 
wettelijk gezag verkrijgen, dan heb je een handtekening van de 
moeder nodig. En die wil ze vaak niet meer zetten als er ruzie 
is. 
 
'Ontmand' 
Zo zit Nederland vol met vaders die 'ontmand' zijn in hun 
vaderschap. Want een vader zonder wettelijk gezag is een 
vader zonder gezag überhaupt. Moeder is de baas, het kind 
voelt dat feilloos aan, en het kind mist de helft van de 
levenslessen die de natuur hem had toebedacht door hem een 
vader te geven. Vader mag ijsjes kopen en pretparken 
bezoeken om zijn kind voor zich te blijven winnen. Want een 
natuurlijke rol kan hij niet meer vervullen. 
 
Een minderjarige jongen die bij jeugdzorg liep, had zijn vriendin 
bezwangerd en wilde het gezamenlijke ouderlijk gezag 
regelen. Zijn hulpverlener had hem verteld welke stappen zijn 
vriendin moest zetten, maar ze wilde niet meewerken. Toen de 

moeder van het meisje hoorde dat ze zwanger was, zei ze 
tegen haar dochter, in het bijzijn van de jongen: 'Wij redden het 
wel met z'n tweeën.' Inmiddels is de baby geboren, en de 
jongen mag af en toe op zaterdagmiddag bij V&D even naar 
zijn kind komen kijken. Hij is uitgeschakeld in zijn vaderrol 
doordat moeder niets geregeld heeft. De wet heeft hem aan de 
kant gezet - een afwezige vader gemaakt - terwijl hij dat zelf 
niet gewild heeft. En tegelijkertijd is een vonnis over het kind 
voltrokken. 
 
Afvoerputje 
De psychiatrie is het afvoerputje van de samenleving. In dit 
putje kun je tendensen waarnemen, en we kunnen dus 
herkennen wat er maatschappelijk mis gaat. Veel kinderen die 
in de problemen raken en in aanraking komen met 
jeugdhulpverlening of justitie groeien op zonder hun 
biologische vader. Een substantieel deel van de cliënten in de 
praktijk van de kinderpsychiater heeft problemen ontwikkeld 
die gerelateerd zijn aan de afwezigheid van een vader- figuur. 
 
Op zo'n moment gaat het niet meer alleen om een individuele 
diagnose. Het laat haarscherp zien dat er iets mis is in de 
maatschappij. De typische vaderrol van de gezaghebber en 
grenzensteller is naar de achtergrond verdwenen. De typische 
moederfuncties als troosten, praten en begrijpen worden 
belangrijker gevonden. De samenleving met haar wet- en 
regel- geving faciliteert dit mechanisme. 
 
Verschillen 
We moeten weer in verschillen durven denken. Want iedereen 
is wel gelijkwaardig aan elkaar, maar niet iedereen is gelijk. 
Ouders zijn gelijkwaardig aan hun kinderen maar ze zijn niet 
gelijk. Docenten zijn gelijkwaardig aan leerlingen maar ze zijn 
niet gelijk. Vaders en moeders zijn gelijkwaardig aan elkaar, 
maar ze zijn niet hetzelfde. Ze hebben elk een andere functie. 
Als je vaders geen plek geeft in het gezin of in de 
maatschappij, is de impact daarvan groot. Zolang moeders 
geen besef hebben van die impact, wordt het probleem in 
stand gehouden. 
 
Nederland is toe aan een 'masculinistische' beweging, zei 
ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, tijdens een lezing bij de 
conferentie vaderschap op 18 april. Kinderen moeten niet 
alleen beschermd worden, ze hebben ook ervaringen nodig. 
Het enthousiasme waarmee Ponts stelling door de 
tweehonderd deelnemers werd ontvangen, toont de behoefte 
aan verandering. We zijn toe aan een herwaardering van 
mannelijke eigenschappen. Want vaders moeten vaderen, niet 
moederen. 
 
Het vakje 'Vader onbekend' zou uit het 
geboorteaangifteformulier geschrapt moeten worden. Het is 
niet aan moeders om te bepalen wie een vader is en hoe zijn 
plek als vader vorm krijgt. Vaders en moeders zijn elk even 
belangrijk als opvoeder. Ze vullen elkaar aan maar kunnen 
elkaar zeker niet vervangen. 
 
Irene Zwaan is auteur van De afwezige vader bestaat niet, en 
waarom vaders niet moeten moederen (Bert Bakker) en Glenn 
Helberg is kinder- en jeugdpsychiater. 
 
OPINIE - Irene Zwaan & Glenn Helberg −01/05/13, 13:41 
De Persgroep Digital.  
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'Het is tijd voor de eerste 

masculinistische golf'  

 
Nederland is toe aan een herwaardering van de vaderende 
vader en vooral van mannelijke eigenschappen, vindt 
historica Angela Crott. 'Het wordt tijd dat de vader zijn rol 
van beschermer weer oppakt. Die is hem met de tweede 
feministische golf afgenomen door de vrouw. 
Groot of klein: jongens blijven jongens. Ze halen nu 
eenmaal streken uit, kloppen zich op de borst, zijn liever 
lui dan moe als ze iets niet interessant vinden en hebben 
weinig behoefte hun emoties op tafel te leggen 

 
In 1967-1968 stond Heintje twintig weken in de Nederlandse  
op 40 met het lied Mama. 'Mama, je bent de liefste van de hele 
wereld', zong hij vol overgave. De meeste moeders konden dit 
niet met droge ogen aanhoren. Met het verschijnen van 
Heintjes Mama in de Top 40 begon de tweede feministische 
golf, die tot 2000 duurde. 
 
Nu, in 2013, is het tijd voor de eerste masculinistische golf. 
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont zei dit al op een 
conferentie over vaderschap van 18 april. Waarom een 
masculinistische golf? Omdat dit noodzakelijk is voor zowel 
vader als zoon. Het wordt tijd dat de vader zijn rol van 
beschermer weer oppakt. Die is hem met de tweede 
feministische golf afgenomen door de vrouw. 
 
Met deze tweede golf was hij niet langer de baas in huis. De 
vrouw nam de taak van beschermster van haar kinderen op 
zich. Want dat kon ze beter dan hun vader, die in haar ogen 
veel te nonchalant was. Hij speelde veel te wild met de 
kinderen, hield ze veel te weinig in de gaten en spoorde hen 
zelfs aan dingen te doen die gevaarlijk waren. Veel sneller dan 
vaders zetten moeders een rem op de lawaai-, actie-, geldings- 
en exploratiedrang van jongens. 
 
Vaderlijke bescherming 
Jongens en meisjes, maar vooral jongens, hebben niet alleen 
moederlijke, maar ook vaderlijke bescherming nodig. Dit 
betekent voor jongens bescherming die hun speelruimte laat 
om iets uit te halen, grenzen te overtreden, te experimenteren. 
Kortom bescherming die hen uitdaagt risico's te nemen en op 
ontdekkingstocht te gaan. 
 
Vaders zijn ervoor gemaakt druk jongensgedrag te begrijpen 
en in banen te leiden. Zij waren in hun jeugd net zo. En 
jongens zijn gebaat bij een beschermer die hun laat 
uitproberen, die hen 'op hun bek' laat gaan, maar tegelijk ook 
veiligheid biedt door grenzen te stellen en streng te zijn. 
 
Moeders doen er goed aan vaders een gelijke rol te geven in 
de opvoeding, ook al zijn ze vele malen nonchalanter dan zij. 
Uit studies blijkt dat kinderen het psychologisch en intellectueel 
beter doen als beide ouders bij de opvoeding betrokken zijn. 
 
Nederland is toe aan een masculinistische beweging, aan een 
herwaardering van de vaderende vader en vooral aan een 
herwaardering van mannelijke eigenschappen. Groot of klein: 
jongens blijven jongens. Ze halen nu eenmaal streken uit, 
kloppen zich op de borst, zijn liever lui dan moe als ze iets niet 

interessant vinden en hebben weinig behoefte hun emoties op 
tafel te leggen. Maar ze bezitten wel kracht, moed en 
doorzettingsvermogen en de durf om te concurreren en 
initiatieven te nemen. 
 
Met de eerste masculinistische golf is het ook tijd voor een 
papalied. Oudere jongens kan ik het lied van Stef Bos uit 1991 
aanraden (dat stond toen op de achtste plaats in de Top 40): 
'Papa, ik lijk steeds meer op jou', zong Bos. 
 
Wie maakt er een nieuw lied ter ere van de vaders van jonge 
jongens? Een lied over een vader die de sterkste van de hele 
wereld is. Een lied waar papa's en zonen geen traan bij 
wegpinken, maar dat hen vrolijk maakt en hen aanzet tot actie. 
Vaders beschermen hun zonen al doende. De paden op, de 
bossen in en 'het gevaar' tegemoet! 
 
Bron: Volkskrant 
 
 
 
 
 

Opvanghuis voor 

gescheiden ouders  

 

  
In Amsterdam worden vanaf deze maand vaders opgevangen 
in een zogenaamde Parentshouse. 
  
Het Parenthouse, waar gescheiden ouders tijdelijk kunnen 
wonen om in de buurt van hun kinderen te blijven, is een 
initiatief van de lokale dominee Rob Visser.  
 
Uit elkaar  
De dominee zag in zijn buurt, een van de meest kinderrijke 
buurten van West-Europa, veel gezinnen die uit elkaar vielen 
met vaak alle vedrietige gevolgen van dien. Visser zag daarna 
vaak vaders en moeders die geen kant meer op kunnen gaan. 
Meestal waren het de vaders die geen woonruimte meer 
konden vinden. De huizen in de buurt zijn te duur om te huren. 
Noodgedwongen belanden deze mannen vaak een hele end bij 
hun kroost vandaan. Hierdoor valt er voor de kinderen vaak 
gelijk een ouder bijna volledig weg.   
 
Voorlopig kunnen er in het Parentshouse drie vaders 
opgevangen worden samen met hun kinderen. De vaders 
mogen er een jaar blijven. Een jaar waarin ze tot rust kunnen 
komen zonder zich zorgen te maken over een woning. 
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Eén op de drie 

scheidingen is een  

vechtscheiding.  
 
Eén op de drie scheidingen in Nederland is een 
vechtscheiding.  
De Raad voor de Kinderbescherming ziet niet zozeer dat 
aantal, als wel de intensiteit en problematiek ervan sterk 
toenemen. Volgens schattingen van Kinderombudsman Marc 
Dullaert zijn er jaarlijks ruwweg zo'n 30.000 kinderen betrokken 
bij een echtscheiding. Wekelijks ontvangt Dullaert berichten 
van kinderen die vanwege de relatiebreuk van hun ouders 
ernstig in de knel zijn gekomen: 'Wij krijgen zware zaken 
binnen. Alle kinderen willen zowel contact met hun vader als 
met hun moeder, maar ze voelen zich niet gehoord. Een kind 
wordt in de rechtszaal vertegenwoordigd door de advocaat van 
zijn moeder en door de advocaat van zijn vader. Maar niemand 
komt op voor zíjn belang. Ook de gezinsvoogd van Jeugdzorg 
heeft vaak al zijn handen vol aan de ruziënde ouders.' De 
Kinderombudsman wil dan ook een lans breken voor de 
bijzondere curator, een rechtsfiguur die al langer bestaat bij de 
rechtbank, maar waarvan nog te weinig gebruik wordt 
gemaakt. 'Deze curator is erop getraind te luisteren naar 
kinderen om te begrijpen wat ze nou werkelijk willen. Daarvoor 
heb je goede deskundigen nodig, want deze kinderen durven 
nauwelijks meer het achterste puntje van hun tong te laten 
zien, daarvoor hebben ze vaak al veel te veel meegemaakt.' 
 
Volgens schattingen van de stichting Dwaze Vaders is éen op 
de vijf kinderen in Nederland vaderloos als gevolg van een 
echtscheiding. De Universiteit van Utrecht houdt momenteel 
i.s.m. het Centraal Bureau voor de Statistiek een grootschalig 
onderzoek onder gescheiden ouders naar onder andere het 
aantal ouders dat na de scheiding geen contact meer zijn of 
haar kind)-eren) heeft. Komend najaar zijn de exacte gegevens 
bekend.  
  
 
 
 
 
Ivo (41) fysiotherapeut, 3 jaar gescheiden  
 
Onlangs kreeg ik een baan aangeboden in de Oekraïne. Mijn 
kinderen waren toen nét onder toezicht gesteld, ik mocht ze 
voorlopig niet meer zien. Ook mijn ouders mogen hun 
kleinkinderen niet meer zien, dat zou allemaal te belastend 
zijn. Die baan heb ik geaccepteerd. Hier in mijn woonplaats 
reed ik iedere dag in de buurt van de school en de sportvelden 
van mijn kinderen. Ik zag ouders die zich geen houding wisten, 
of wegdoken. Vroeger stond ik met ze op het schoolplein of 
langs de lijn op het voetbalveld. Met sommigen heb ik nog wel 
contact, van hen begrijp ik dat de kinderen mij ook willen zien. 
Werken leidt me af, ik zou niet weten wat ik zonder moest.  
Ik kan het nauwelijks meer aan vrienden uitleggen. Ik leef 
iedere dag in een nachtmerrie.  
Aanvankelijk gingen mijn ex en ik in goed overleg uit elkaar. 
Maar toen de onderhandelingen begonnen en ik co-
ouderschap vroeg, ging het mis. Onze omgang verslechterde, 
mijn ex liet de kinderen telkens met moeite gaan. Bij een 
overdracht zou ik haar een klap op haar achterhoofd hebben 
gegeven, zo had ze de politie verteld. Er was een 

woordenwisseling, dat klopt. Maar er was geen fysiek geweld, 
dat hebben drie getuigen later bij de politie verklaard. Toch heb 
ik twee nachten in de cel gezeten. Het is de omgedraaide 
wereld, ik zat vast totdat mijn onschuld was bewezen. Vanaf 
die dag liet mijn ex de kinderen bij haar thuis, via een 
kortgeding wilde ze de omgang definitief stopzetten. De rechter 
besloot toen ons gezin voor een jaar onder toezicht te stellen 
van Jeugdzorg.  
Bij een vechtscheiding waakt Jeugdzorg over de rust voor een 
kind. Daarom moeten kinderen bij één ouder blijven, de 
verzorgende ouder.  
Eind dit jaar bepaalt de rechter wat voor omgangsregeling er 
komt. Jeugdzorg heeft het recht de toezichtstelling te 
verlengen. Tot die tijd mag ik mijn kinderen een brief per week 
schrijven. Toen Jesse jarig was, mocht ik hem niet bellen. 'Te 
te veel impact op het gezin,' zei de voogd van Jeugdzorg. Zo 
wordt de afstand naar mijn kinderen alleen maar nog groter. 
 
 
Denis (42) vrachtwagen chauffeur, 7 jaar gescheiden 
 
Mijn ex vertrok stiekem naar het buitenland met de kinderen, 
twee jaar hoorde ik helemaal niets. Ik wist niet eens of ze nog 
leefden. Na lang zoeken vond ik hen uiteindelijk in Canada 
terug. Liana, inmiddels al 9, mocht ik zien, maar wel onder 
begeleiding, ze was te veel van me vervreemd vonden de 
instanties. Sinds een paar maanden skypen we twee keer per 
week, met dank aan de Canadese rechtbank. Meer zit er niet 
in. Mocht ik een omgangsregeling willen, dan moet ik het 
komende half jaar twee keer bij haar op bezoek onder 
begeleiding, en wordt onderzocht of en hoe Liana er baat bij 
heeft bij mij in Nederland te zijn. Die begeleiding en dat 
onderzoek moet allemaal op mijn kosten. En dan is het nog 
maar de vraag óf ik een omgangsregeling krijg. Rechters staan 
niet te popelen om een kind wéér te laten emigreren. 
Bovendien heb ik dat geld na al die rechtszaken niet meer. Als 
vader faal ik.  
In Nederland is er tot drie keer toe een rechterlijke uitspraak 
geweest dat ik ook de kinderen mocht zien. Maar in praktijk 
weigerde mijn ex de kinderen aan mij mee te geven. 
Kinderbescherming en Jeugdzorg weigerde in te grijpen. De 
politie kon niets voor me doen, dit is een civiele zaak.  
Nu praten Liana en ik eindelijk twee keer per week. Bij haar is 
het dan 's ochtends half zeven, meestal is ze nog heel duf. 
Eerst was ze nog een beetje terughoudend, maar nu gaat het 
beter. Twee keer per week praten we, dat blijf ik volhouden. 
Tijdens die gesprekken klaagt ze over buikpijn en hoofdpijn. Ik 
zou haar zo graag willen helpen, maar ik weet niet hoe.  
'Papa papa!' roept mijn jongste dochter de hele dag. Ik heb 
weer een gezin, mijn tweede vrouw is zwanger van ons tweede 
kindje. Maar Liana zal ik nooit los kunnen laten. Elk kind gaat 
ooit een keertje wroeten in het verleden. De kans dat mijn 
dochter op haar 18e me komt opzoeken, blijft bestaan. Aan die 
gedachte houd ik me vast.  
 
 
 
Paul (56) personal trainer & auteur 
 
's Ochtends ga ik vaak eerst hardlopen, of naar een klooster in 
de buurt. Door te sporten of te mediteren probeer ik te 
begrijpen wat er allemaal gebeurt, ik wil zonder wrok de dag 
aan kunnen.  
Alina was negen maanden toen op een ochtend vier 
politieagenten in de huiskamer stonden. Mijn vrouw bleek de 
politie te hebben gebeld. De agenten waren net zo 
stomverbaasd als ik. Ze hadden een agressieve man verwacht,  
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die zijn ex mishandelde. Uiteindelijk zijn ze maar vertrokken. 
Een paar dagen eerder had mijn vrouw wel verteld dat ze 
zichzelf een beetje kwijt was, maar zo'n actie bedenk je niet.  
Om tot rust te komen, ging ik een half uurtje hardlopen. Dat 
had ik nooit moeten doen. Bij thuiskomst vond ik een briefje: 
'Je hebt een paar uur de tijd het huis te verlaten. Je kind krijg je 
nooit meer te zien.'  
Na maanden steggelen met advocaten mocht ik Alina 
uiteindelijk twee middagen per week mee. Meestal gingen we 
naar de kinderboerderij, ik nam haar altijd mee op pad. Omdat 
ik mishandeling in de omgeving van haar moeder vermoedde, 
startte Jeugdzorg tot twee keer toe een onderzoek. Dat deden 
ze echter alleen als ik Alina nog minder zou zien, zo kon ik 
haar niet beïnvloeden. Nu zie ik haar wekelijks nog maar twee 
uur. Dat is zó kort, de pijn van afscheid nemen is bijna groter 
dan het geluk elkaar weer te zien. Ik wacht al ruim een jaar op 
de uitkomst van het tweede onderzoek.  
Als de communicatie met de moeder van Alina verbeterd, mag 
ik onze dochter vaker zien. Het is dus in het belang van mijn ex 
die communicatie te frustreren.  
Mijn zus en broers zijn mijn grote steun. Met feestdagen zijn 
we altijd bij elkaar. Maar Alina is er al drie jaar niet meer bij. Al 
het geld gaat op aan proceskosten. Toch ga ik door. Al houd ik 
een tandenborstel en een handdoek over, ik laat nooit mijn 
dochter los.  
 
 
Herman (42) ICT-er  uit elkaar sinds 1 1/2 jaar 
 
Toen er spanningen waren in mijn huwelijk, schakelde ik 
destijds als eerste Bureau Jeugdzorg in. Ik was een avondje 
logeren bij mijn moeder, onze zoon nam ik mee, ik wilde er 
samen even tussen uit.) 
's Avonds aan de telefoon vertelde ze Lodewijk dat zijn vader 
en zijn oma haar wilde vermoorden. Geschrokken ging ik de 
volgende dag naar Jeugdzorg. 'Mijnheer, u komt onderop de 
stapel, we hebben geen tijd.' Kort daarop werd ik zelf gebeld 
door Jeugdzorg, of ik de volgende dag langs wilde komen. Mijn 
vrouw bleek ook gebeld te hebben, met een wild verhaal. Naar 
huis durfde ik niet meer, daarom bleef ik nog maar een nachtje 
bij mijn moeder. Toen had ik hem ook nog eens ontvoerd. 
Tijdens dat gesprek is afgesproken dat we ieder om de week 
thuis bij onze zoon zouden zijn. Maar in haar eerste week is 
mijn ex in stilte met hem verhuisd. Ik wist niet waar naartoe, 
Jeugdzorg had ze wel op de hoogte gesteld. Zes weken later 
besloot de rechter dat Lodewijk nu om het weekend bij mij 
moest zijn.  
Ik begrijp het nu nog steeds niet. Een vrouw die haar kind bij 
zijn vader weg haalt, wordt blijkbaar niet gestraft maar beloond.  
Iedere avond bedenk ik me wat ik nog meer voor Lodewijk zou 
kunnen doen. Daarna val ik voor een paar uurtjes in slaap.  
Gelukkig valt Vaderdag in mijn weekend, anders kan ik contact 
op zo'n dag wel vergeten. Ik denk dat we even een stukje gaan 
fietsen, 's middags moeten we weer weg. Hij moet dan 
namelijk op tijd bij een treinstation staan, aan de andere kant 
van het land. Hem naar huis brengen kan ik niet, mijn ex 
weigert nog altijd haar adres te geven. 
 

 

Dennis (45), hypnotherapeut/NLP master 
3 jaar uit elkaar  
 
Ik heb maar meteen alle schuld op me genomen. José, mijn 
ex, is verbaal heel sterk. Ik heb haar één keer een klap 
gegeven, uit onmacht. Weer later viel ze me een keer aan met 
een stoel. Ik heb haar overmeesterd en ben op haar gaan 
zitten. Toen heeft mijn zoontje de politie gebeld. Dat snap ik 

wel, ik moest mee naar het bureau. Jeugdzorg, GGZ, alles 
kwam erbij. We moesten uit elkaar, anders zouden Adam en 
Pien uit huis geplaatst worden. Ineens was alles omgedraaid. 
Als gezin zouden we niet deugen. We waren altijd een normaal 
gezin, met soms knallende ruzies, zoals in elk huwelijk. Mijn 
vrouw en ik waren niet van plan te scheiden. Ik ben gevoelig, 
maar niet gewelddadig, José ook niet. Ze heeft nog even 
geprobeerd die aangifte terug te draaien bij de rechter. Dat kon 
al niet meer.  
Toen heeft ze de knoop doorgehakt, dan maar scheiden. 
Onder begeleiding mocht ik mijn kinderen in een kamertje van 
Jeugdzorg zien. Dan zit er zo'n jong meisje bij, die moet 
beoordelen of je een goede vader bent. 'Kunnen we je dan niet 
stiekem zien?' vroeg mijn zoon een keertje aan de telefoon. Ik 
heb me er bij neergelegd, ik wil instanties niet tegen me 
hebben.  
Ik ben zzp-er, een koopwoning kan ik me niet meer 
veroorloven. Na zeven vakantiehuisjes woon ik uiteindelijk 
weer bij mijn moeder. Ik heb een laptopje, mijn kleren, that's it. 
Soms zie ik mijn kinderen een paar uur, dat kan ik wel gewoon 
regelen met mijn ex. De hele dag ben ik in gedachte met ze 
bezig, wat zijn ze aan het doen, met wie spelen ze. Ik weet 
helemaal níks meer van ze. Ik kan die wanhopige vader 
invoelen. Toen Adam en Pien eens bij me in de auto zaten, is 
het ook wel eens door mijn hoofd geflitst 'Als ik nu tegen die 
bus aan rijd, is het allemaal voorbij.' Maar ik zou het nooit 
kunnen. Ik heb twee schitterende kinderen, ik gun ze alles.  
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Recht  toe Recht aan 
 

 

Vechtscheidingen – wie doet er wat aan? 

 

Recent is de ‘vechtscheiding’ weer een aantal keer in de media 
geweest. De Vijfde Dag, Hollandsche Zaken (met mijn 
kantoorgenoot mr. Sardjoe), Eén Vandaag, de kranten, en op 
10 oktober 2013 zal Zembla een uitzending wijden aan de 
vechtscheiding. Eens in de zoveel tijd is er zo'n opleving in de 
media.  
 
De deskundigen zijn het er unaniem over eens dat een 
vechtscheiding de belangen van kinderen ernstig schaadt, 
zowel op korte als op lange termijn. De gevolgen zijn makkelijk 
uit te tekenen: kinderen worden gestoord in hun kind zijn, en 
missen een rustige en vertrouwde opvoeding. Vaak hebben ze 
geen of maar beperkt en moeizaam contact met de niet-
verzorgende ouder en voelen ze zich niet vrij een leuke tijd bij 
die andere ouder te hebben (vertellen hoe leuk het bij de 
andere ouder was wordt meestal niet in dank afgenomen).  
 
Een kind voelt de spanning heel goed aan, gaat zich daartegen 
wapenen, en komt in een loyaliteitsconflict terecht. Wanneer de 
verzorgende ouder daarbij ook nog eens op een negatieve 
manier blijft inpraten over de andere ouder, kan een kind zelfs 
die andere ouder (willen) verstoten. Een kleine opmerking kan 
al effect hebben op een kind, laat staan dat er een dagtaak van 
wordt gemaakt.  
 
Het ouderverstotingsyndroom, ook wel het PAS-syndroom 
(naar prof. Gardner, Parental Alienation Syndrome), is een 
vorm van kindermishandeling en zal een diep litteken in de 
psyche van een kind slaan. Het behoeft geen nader betoog dat 
kinderen hiertegen moeten worden beschermd. Hoewel 
iedereen het daar wel eens over lijkt te zijn, blijkt in de praktijk 
de daad niet bij het woord gevoegd te worden. Degene die 
daar een rol in kunnen hebben, zijn in de eerste plaats de 
ouders zelf. Daarnaast heeft de politiek invloed, en natuurlijk 
de rechters en advocaten. 
 
Rol van de ouders 
 
Het begint bij de ouders. Kennelijk kan de strijd zo hevig zijn 
dat de gevoelens van je eigen kind uit het oog wordt verloren. 
‘Liever zit ik de andere ouder zo dwars dat hij/zij geen contact 
meer met zijn/haar kind heeft, dan dat ik mijn kind behoed voor 
te veel schade in die toch al ingrijpende gebeurtenis in 
zijn/haar leven’ is dan de gedachte. Het geeft geen blijk van 
een goed en verantwoordelijk ouderschap. Leg dat later je kind 
maar eens uit. 
 
Als ouders uit elkaar gaan, zal daar een reden voor zijn. Dat ze 
ruzie hebben en niets meer met elkaar te maken willen hebben 
is te begrijpen, maar als er een kind in het spel is ligt het 
duidelijk anders en is er nog iemand om rekening mee te 
houden. Een kind schept nu eenmaal verplichtingen en 
verantwoordelijkheden, en die verdwijnen niet als je gaat 
scheiden. 
 
Slaagt een ouder er zelf niet in om over zijn/haar schaduw 
heen te stappen, dan ligt er een taak voor diens sociale 
omgeving (vrienden en familie) om kritisch te zijn. En uiteraard 
de rechter en de advocaten. 
 

Rol van de politiek 
 
De politieke agenda van een partij bepaalt in de regel hoeveel 
aandacht er is voor problemen in de samenleving. Het 
familierecht scoort in die zin al jaren niet erg hoog. Vanuit de 
Stichting Dwaze Vaders wordt al tijden geprobeerd contact te 
krijgen met de politiek, zonder al te veel resultaat. Na een 
(eenmalig?) gesprek met een Kamerlid van de VVD, daarbij 
aanwezig Leo Bevaart, mijn twee kantoorgenoten en ik, bleef 
het angstvallig stil. Graag zouden we de politiek laten weten 
hoe het in de praktijk gaat, maar daar is kennelijk óf geen 
behoefte aan, óf het heeft geen prioriteit.  
 
De politiek kan als wetgever een duidelijk signaal afgeven aan 
de maatschappij, en daarmee ook aan de rechters. Hoewel de 
trias politica uitgaat van een scheiding van de wetgevende, de 
uitvoerende en de rechtsprekende macht, hoeft dat een 
krachtige boodschap vanuit de politiek niet in de weg te staan.  
 
In maart 2009 heeft de wetgever met de wetswijziging 
‘Voortgezet ouderschap na scheiding’ de positie van de niet-
verzorgende ouder willen verbeteren. Juist in de 
vechtscheidingen delven de niet verzorgende ouders het 
onderspit, en blijkt het opgenomen recht voor kinderen op een 
gelijkwaardige verzorging van beide ouders in de praktijk 
weinig voor te stellen. Het beoogde doel van de wetswijziging 
werkt dus niet: waar is de politiek nu om er iets aan te doen?  
 
Rol van de rechter 
 
Als het dan niet vanuit de politiek komt, kunnen rechters ook 
zelf het heft in handen nemen. De rechter heeft een grote en 
beslissende rol in de (echtscheidings)procedure. Indien de 
rechter toestaat dat contacten met ouders worden gefrustreerd, 
ouders daar niet keihard op worden aangesproken en er geen 
gevolgen aan worden verbonden, blijven de problemen in 
stand. In een vorige column heb ik al eens aangegeven dat ik 
van mening ben dat de meeste rechters veel te soft en te 
weinig daadkrachtig optreden. Dat schaadt naar mijn mening 
het aanzien van de rechter, en daarmee ook de waarde en 
geloofwaardigheid van diens beslissing: het komt niet zelden 
voor dat een beschikking terzijde wordt geschoven, en er voor 
eigen rechter wordt gespeeld. 
 
De oorzaak van een vechtscheiding zit in strijd die partijen 
(willen) voeren. Daar kan en moet je ouders op aanspreken, en 
vooral ook duidelijk maken dat de strijd niet tot gevolg zal 
hebben dat een kind het contact met één van de ouders zal 
missen. Wordt de zorgregeling toch gefrustreerd, dan moet dat 
gevolgen hebben.  
 
De rechter mag wat mij betreft ook veel kritischer zijn op 
advocaten die een bijdrage leveren aan vechtscheidingen. 
Stukken vol met verwijten en diskwalificaties, stukken die op 
het laatste moment worden ingediend, het draagt niet bij aan 
een oplossing. Zolang rechters het allemaal goed vinden, 
voelen veel advocaten zich niet geroepen zich anders op te 
stellen.  
 
Rol van de advocaat  
 
De advocaat is een belangrijke speler in het geheel. Zowel in 
als buiten de procedure ligt er een taak voor de advocaat om te 
zoeken naar een oplossing, en er zoveel mogelijk voor te 
zorgen dat de zaak niet escaleert. Dat kan je als advocaat 
sturend in zijn, als je maar wilt en kritisch durft te zijn. 
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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       - cassatie familierecht  
 
    

 

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 

Ik denk dat te veel advocaten alleen het belang van hun eigen 
cliënt voor ogen hebben, en dat er te veel zijn die zich voor een 
karretje laten spannen. Juist bij zaken waarbij kinderen in het 
spel zijn, heeft de advocaat naar mijn mening ook het belang 
van een kind in acht te nemen en te respecten. Dat betekent 
dat je kritisch moet zijn op je eigen cliënt. Dat is lang niet altijd 
makkelijk, maar is wel noodzakelijk. Een advocaat is 'dominus 
litus', dat wil zeggen leidend in de zaak. Uiteraard is er overleg 
met de cliënt, doch uiteindelijk beslist de advocaat over de te 
volgen koers en over de inhoud van de (proces)stukken. De 
advocaat zet immers een handtekening onder de stukken. 
 
Vanuit het gedragsrecht wordt de advocaat veel vrijheid 
toegedicht in de uitoefening van zijn vak. Dat is inherent aan 
de rol van advocaat als belangenbehartiger, maar neemt niet 
weg dat er vanuit de Orde van Advocaten veel meer aandacht 
zou moeten zijn voor de rol van de advocaat in het familierecht. 
Wij hebben binnen ons kantoor helaas niet de ervaring dat de 
Dekens in Nederland kritisch willen zijn op advocaten die de 
strijd in stand houden of voeden. En dat terwijl de politiek bezig 
is het toezicht op de advocatuur te verscherpen.  
 
Rol van de Raad voor Kinderbescherming / Bureau Jeugdzorg 
 
Het lijkt er op dat instanties als de Raad voor 
Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg nog steeds een 
terughoudende houding aannemen in ontspoorde zaken, en 
zich niet kritisch durven of willen uitlaten over de ouder die de 
boel aan het frustreren is. Te vaak wordt de frustrerende ouder 
beschermd (in praktijk vaak de moeder), en diens handelen 
bedekt met de mantel der liefde. Het gevolg is dat er adviezen 
komen als ‘eerst rust’, ‘eerst hulpverlening (de wel bekende 
speltherapie)’, ‘rustig opbouwen’, ‘opbouw onder begeleiding’ 
enzovoorts.  
 
Naar mijn mening zou de Raad voor Kinderbescherming niet 
enkel een advies aan de rechtbank moeten uitbrengen, maar 
juist ongezouten aangeven waar het probleem zit, ouders op 
hun verantwoordelijkheid aanspreken, en vooral ook aangeven 
hoe het probleem moet worden opgelost. Dat betekent wel dat 
de raadsmedewerker zich niet de kaas van het brood moet 
laten eten, en kritisch moet durven zijn. Zowel in de rapportage 
als op de zittingen. 
 
Conclusie 
 
De vechtscheiding bestaat al jaren, en zal ook nog jaren blijven 
bestaan. Helaas. Dat neemt niet weg dat er vanuit 
verschillende kanten invloed is uit te oefenen op het verloop 
van een vechtscheiding, waarmee de omvang van de strijd kan 
worden beperkt of misschien zelfs kan worden voorkomen. 
 
Dat betekent wel dat de politiek zich zal moeten laten horen, 
dat rechters zich moeten laten gelden en dat advocaten hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen door niet mee te gaan in 
de strijd en door kritisch te zijn jegens de eigen cliënten. En het 
betekent niet in de laatste plaats dat ouders zelf in de spiegel 
moeten kijken, en moeten denken aan hun eigen kind in plaats 
van aan die 'verschrikkelijke' andere ouder. Die andere ouder 
is nu eenmaal wel de ouder van het kind. Iedere ouder gunt 
zijn eigen kind het beste, toch?  
 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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'Mijn ex-vrouw plukt me 

kaal'  
 
"Ik geef het eerlijk toe: ik ben vreemdgegaan. Toen mijn 
toenmalige vrouw daar achter kwam, wilde ze meteen 
scheiden. Ik stemde ermee in omdat ons huwelijk sowieso al 
niet veel meer voorstelde. Ik zocht tenslotte niet voor niets het 
geluk bij een ander. Maar man, wat heb ik een verschrikkelijke 
spijt van die beslissing! 
 
 
Niet omdat ik haar terug wil, dat nooit, maar omdat ze me 
vanaf dat moment op alle fronten heeft dwarsgezeten. 
Aanvankelijk begreep ik het ook wel: ik was fout geweest dus 
logisch dat ze kwaad was. Tijdens de gesprekken met de 
mediator heb ik dan ook aan veel van haar wensen 
toegegeven. Wilde ze voorlopig niet werken omdat ze het te 
zwaar had? Prima, ik zou zorgen dat de alimentatie voldoende 
was, zodat ze thuis kon blijven. Zij wilde het huis hebben 
zonder mij uit te kopen? Ook goed. Een deel van de winst van 
mijn eigen ingenieursbedrijf ? Heb ik ook mee ingestemd. 
Er waren wel mensen die het me afraadden, maar ik voelde 
me schuldig en zij was zo wanhopig. Nu denk ik dat het 
allemaal toneelspel was. Zij speelde gewoon dat ze zielig was 
om er zoveel mogelijk geld uit te slepen. En dat is haar nog 
gelukt ook! We zijn inmiddels ruim vijf jaar uit elkaar, maar ze 
heeft sindsdien nog geen dag gewerkt. En als dit nu was 
vanwege de zorg voor kleine kinderen, zou ik het nog 
begrijpen. Dan zou ik zelfs met liefde betalen. Maar we hebben 
geen kinderen: zij wilde ze nooit. Nu zit ze dus dag in dag uit te 
roken op de bank. Verder bestaat haar leven uit winkelen en 
op vakantie gaan. 
Ik vind het onvoorstelbaar dat er in deze tijd vrouwen zijn die er 
kennelijk geen enkele moeite mee hebben om op de zak van 
een ander te leven. En... dat de wet dit ook nog toestaat! Mijn 
vertrouwen in de rechtsstaat heb ik echt verloren; ik heb 
sindsdien geprobeerd om de regelingen deels terug te draaien, 
maar dat lukt niet. Een ex-vrouw heeft recht op alimentatie om 
haar levensstandaard van voor de scheiding te kunnen 
handhaven, totdat er een andere partner komt. 
Nou, die andere man is er heus wel, maar ze ontkent in alle 
toonaarden. Ik heb bewijzen zat: ze slaapt nooit meer in ons 
oude huis, haar auto staat vaak bij een alleenstaande man 
voor de deur geparkeerd, ze gaat zelfs met hem op vakantie. Ik 
heb verklaringen van andere mensen die zeggen dat ze altijd 
samen zijn. Maar voor de rechter is het pas rechtsgeldig als ik 
bij wijze van spreken een foto kan overhandigen van haar 
tandenborstel naast de zijne. 
Ondertussen kan ik nauwelijks verder met mijn nieuwe leven. 
Mijn vriendin en ik hebben een kindje samen, mijn bedrijf loopt 
hartstikke goed, maar ik moet nog steeds iedere maand een 
smak geld aan mijn ex overdragen. We willen groter wonen, 
maar vanwege mijn alimentatieverplichtingen is ons budget 
heel beperkt. Mijn vriendin werkt vijf dagen in de week om de 
rekeningen te betalen. En mijn ex-vrouw? Die zit nog steeds op 
haar dikke kont!" 
 
Bron: Telegraaf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derde vermiste kinderen 

ontvoerd door ouders  

 
Een derde van de vermiste kinderen die het afgelopen jaar 
zijn aangemeld bij de vermissingshulplijn 116000 in 
Nederland, waren door ouders ontvoerd naar het 
buitenland. Een evengroot aantal meldingen werd 
veroorzaakt door weglopers. Dat laat de 116000 Hulplijn 
vrijdag weten. 
  
Bij het overgrote deel van de meldingen gaat het om 
minderjarige kinderen, aldus de hulplijn. Achter de 116000 
Hulplijn gaat een internationaal netwerk van 
vermissingsinstanties in 23 Europese landen schuil. Ouders 
die een vermist kind willen opgeven, kunnen in al deze landen 
hetzelfde nummer draaien. 
Volgens directeur Els Prins van het Centrum Internationale 
Kinderontvoering (IKO) dat in Nederland de hulplijn beheert 
vormen de activiteiten van 116000 een aanvulling op het werk 
van de politie. 
Natuurlijk bel je eerst de politie bij een vermissing. Maar de 
politie onderneemt niet altijd direct actie, zoals bij weglopers 
vaak het geval is. Dan krijgen ouders te horen 'we wachten het 
nog even af, uw kind komt misschien vanzelf wel terug'. Onze 
medewerkers kunnen in zo'n geval na een telefoontje van de 
ouders besluiten druk uit te oefenen op de politie om toch 
onderzoek te doen of ze nemen direct contact op met het 
Bureau Vermiste Personen, zegt Prins. Volgens haar hebben 
gewone burgers die mogelijkheden vaak niet. 
 
 
 
 

Kinderen liggen wakker 

van ouders  
 
 
Maken ze zich druk om pesten of huiswerk? Nou, dat valt wel 
mee. Kinderen maken zich vooral druk om de relatie met hun 
ouders. 
 
Dit blijkt uit onderzoek van de Belgische organisatie Awel, die 
voorheen beter bekend was als de Kinderen- en 
Jongerentelefoon. Van de 23.507 oproepen die Awel kreeg 
vorig jaar, kwamen in maar liefst 3.401 oproepen de zorgen om 
de relatie met de ouders naar voren. 
 
Begrip voor grenzen 
 
We schrokken zelf van onze analyse, zegt Sibille Declercq van 
Awel in de Belgische krant Nieuwsblad. Omdat de ouder-
kindrelatie zo vaak naar voren kwam tijdens de 
telefoongesprekken, besloot de dienst een zeventigtal 
gesprekken dieper te onderzoeken. We dachten vooral op 
typische pubergesprekken te stoten,  dat ze te vroeg naar huis 
moesten na het uitgaan of te weinig zakgeld. Maar het 
tegendeel bleek waar. Kinderen blijken erg begripvol voor de 
grenzen die hen worden opgelegd. Waar ze wel van wakker 
liggen, is dat hun ouders hen te weinig aandacht geven. Hun 
ouders zijn te weinig beschikbaar of geven hen niet het gevoel 
dat elk onderwerp bespreekbaar is." 
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Loyaliteit 
 
Soms is het evenwicht met een nieuwe partner zoek, of 
besteedt de ouder te veel aandacht aan zijn werk. Maar de 
belangrijkste stressfactor is ruzie tussen de ouders. Dat zie je 
vaak bij een scheiding. Het kind ondervindt loyaliteitsconflicten. 
Het wil liever wat meer naar de andere ouder, maar durft dat 
niet zeggen, of krijgt het gevoel dat er niet naar hem geluisterd 
wordt. Ze missen een veilige omgeving om over serieuze 
vragen zoals de pil, een zwangerschap of pesterijen te 
spreken, zegt Declercq. 
 
Waar kinderen wakker van: 
 
1.       Relatie met de ouders 
2.       Verliefdheid/afwijzing 
3.       Vrienden maken/helpen 
4.       Ruzie met vrienden 
5.       Niet goed in je vel zitten 
6.       Relatie met medeleerlingen 
7.       Pesten/cyberpesten 
8.       Gezondheid en lichaam 
9.       Partnerrelatie/uitmaken 
10.     Depressie/zelfmoord 

 

Steden eisen geld 

biologische vader voor 

onderhoud kind 

Grote steden jagen op vaders van niet-erkende kinderen.  

Onder meer in Amsterdam en Rotterdam worden 
bijstandsmoeders onder druk gezet de naam van de verwekker 
van hun kind te noemen, zodat de gemeente een financiële 
bijdrage van de biologische vader kan innen. 

Ook Zwolle en Maastricht experimenteren met deze aanpak. 
Als de vaders verplicht meebetalen aan het onderhoud van 
hun kinderen, is de gemeente minder geld kwijt aan 
uitkeringen. 'Maar het gaat ons er vooral om dat vaders 
verantwoordelijkheid nemen voor hun kind', aldus een 
zegsman van de gemeente Rotterdam. 
 
Niet-erkende kinderen 
De biologische verwekker is ook onderhoudsplichtig als hij een 
kind niet heeft erkend. Zo werd in 2005 zelfs een klant van een 
escortdame door de rechter onderhoudsplichtig geacht. 
 
In Rotterdam maakten vorig jaar 250 bijstandsmoeders alsnog 
de naam van de verwekker van hun kind bekend. In navolging 
daarvan gaan ook Amsterdam, Zwolle en Maastricht nu achter 
mogelijke vaders aan. 
 
De gemeenten gaan uit van informatie van de moeder. Maar 
sommige mannen ontkennen hun vaderschap. Dan vraagt de 
gemeente de rechter toestemming om de bijstand te verhalen. 
 
Dat overkwam Rotterdammer Eric van Deurzen. De gemeente 
is van mening dat hij vader is, zo blijkt uit brieven. Een ex-
vriendin stelt dat hij de vader is van haar zoon. 'Maar ik kán dat 

niet zijn, want in de periode dat hij verwekt is, waren we al 
maanden uit elkaar', zegt Van Deurzen. Toch wordt hij 
gesommeerd maandelijks 486 euro over te maken. 
 
Juridisch vastgesteld 
Volgens hoogleraren familierecht Paul Vlaardingerbroek en 
André Nuytinck moet in zulke zaken eerst in een 
'vaderschapsactie' juridisch zijn vastgesteld dat de man de 
verwekker is. Die procedure kan alleen moeder of kind voeren. 
Bij Van Deurzen is dat niet gebeurd. 
 
De gemeente Rotterdam stelt echter dat jurisprudentie leert dat 
een vaderschapsactie niet nodig is en dat ook de gemeente 
vaders bij de rechter kan aanspreken op hun onderhoudsplicht. 
 
De rechtbank Rotterdam stelt dat het verzoek van de 
gemeente is ingewilligd omdat Van Deurzen geen verweer 
heeft gevoerd. 'Of hij wel of niet de vader is, was geen 
onderzoeksvraag in deze zaak. De rechter baseert zich op de 
informatie van de gemeente.' 
 
Bron: Volkskrant 

 
 
 

'Ouders probleemgezin 

psychologisch testen'  
 
Ouders in zogenoemde probleemgezinnen zouden 
psychologisch moeten kunnen worden onderzocht. Dat 
stelt Jan-Dirk Sprokkereef, bestuurder van Bureau 
Jeugdzorg Utrecht en vicevoorzitter van Jeugdzorg 
Nederland, vrijdag in NRC. Dat psychologisch 
onderzoeken kan nu niet verplicht, omdat het diep ingrijpt 
in het zelfbeschikkingsrecht, aldus Sprokkereef. 
  
Hij reageert naar aanleiding van de zaak van de broers Ruben 
en Julian uit Zeist. Zij werden onlangs dood gevonden in 
Cothen, nadat eerder hun vader zelfmoord had gepleegd. Hij 
en zijn vrouw waren gescheiden. 
 
Vechtscheiding 
Volgens Sprokkereef komen steeds meer kinderen klem te 
zitten in een 'vechtscheiding'; onwillige ouders zouden moeten 
kunnen worden onderzocht. 
NRC Handelsblad schreef eerder al dat de broertjes onder 
toezicht zouden komen van Bureau Jeugdzorg. De krant 
baseert dat op een rapport uit april van de Raad voor de 
Kinderbescherming. Op de dag dat er een afspraak gepland 
stond met de ouders om de ondertoezichtstelling te bespreken, 
werd het lichaam van de vader gevonden. De Raad voor de 
Kinderbescherming zou zeer kritisch zijn over de hulp die de 
twee broertjes tot april is geboden. 
 
Strijd 
Voor ons is het moeilijk om de strijd tussen ouders te stoppen, 
terwijl daar de oplossing ligt voor de problemen van het kind, 
stelt Sprokkereef. Helaas is ons instrumentarium daar niet op 
gericht. Een ondertoezichtstelling geeft ons bevoegdheden om 
een kind te onderzoeken, maar niet om de ouders te 
onderzoeken. 
 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

12  

Rapportages jeugdzorg 

onder de maat 

 
De rapportages van zeven op de tien gezinsvoogden zijn onder 
de maat en daardoor worden kinderen ten onrechte uit huis 
geplaatst. Dat stelde kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings op 
17 augustus in een bericht van het Algemeen Dagblad. 
 
'Kinderrechters bevestigen de matige kwaliteit van de 
rapporten, maar volgen toch meestal de mening van 
Jeugdzorg', schrijft het AD. Volgens de krant presenteren 

gezinsvoogden meningen als feiten en kopi n ze klakkeloos 

passages uit oude rapporten in nieuwe analyses, zonder een 
bron te noemen. Fouten in rapportages worden niet 
gecorrigeerd. 
De brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland erkent dat de 
rapportages beter moeten. Gezinsvoogden worden daartoe 
bijgeschoold. 
Naar aanleiding van eerdere Kamervragen onderzoekt 
Kinderombudsman Marc Dullaert of de jeugdzorg in haar 
rapportages de feiten voldoende controleert. Zijn bevindingen 
worden dit najaar verwacht. 
 
Bron: Algemeen Dagblad, Kinderombudsman 

 

 

 

Noodklok over kinderwet 

 

Kinderen in probleemgezinnen kunnen als het aan het 
kabinet ligt in de toekomst zonder tussenkomst van de 
rechter uit huis worden geplaatst. Rechters, juristen en 
belangengroeperingen luiden hierover morgen de 
noodklok in de Tweede Kamer. 
Ze willen dat de nieuwe Jeugdwet op dit punt wordt 
aangepast. 

 
Volgens de gezamenlijke kinderrechters is het plan van de 
staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Teeven 
(Veiligheid en Justitie) zelfs in strijd met het 
kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en het 
Europees mensenrechtenverdrag. Achteraf kunnen ouders en 
kinderen hun recht halen, is het plan. 

Nederland is de afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door 
familiedrama’s. Het kabinet wil nu één grote wet maken waarin 
alles rond jeugdproblematiek wordt geregeld. Het is de 
bedoeling dat elk probleemgezin straks één begeleider krijgt 
die alle hulp coördineert. Nu komt het nog voor dat tien 
verschillende specialisten de deur platlopen in een 
probleemgezin. De gemeenten worden verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de jeugdzorg, maar zij kopen deze in bij 
zorginstellingen. 

 

Kinderrechter staat buiten spel 
 

Hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning van de Universiteit 
Leiden waarschuwt dat de rechter helemaal buitenspel wordt 
gezet wanneer gemeentes en instellingen een kind uit huis 

willen plaatsen. „Het is wenselijk dat de kinderrechter zich niet 
alleen kan uitspreken over of iemand uit huis wordt gehaald, 
maar ook waar een kind geplaatst moet worden, zoals een 
pleeggezin, een instelling of kamertraining.” 

Defence for Children vat de teneur van een buslading 
deskundigen, die donderdag de Tweede Kamer te woord staat, 
samen in een sneer naar Van Rijn. „De oorspronkelijke 
gedachte van de wet was gebaseerd op de rechten van het 
kind. Het belang van doorvoeren van vergaande bezuinigingen 
en het belang van de gemeenten de jeugdhulp naar eigen 
inzicht in te kunnen richten, zijn tot hoofddoel verworden”, 
schrijft Coby van der Kooij van de belangenorganisatie. 

Van Rijn maakt veel te veel haast met zijn hervormingen, 
zeggen veel experts. Die beschuldiging wordt ook al geuit bij 
de hervormingen van de langdurige zorg die de PvdA-
staatssecretaris leidt. Die werden eerder al een jaar uitgesteld. 

 
Bron: De Telegraaf 

 
 
 
 

Verscheurde kinderen, 

verbitterde moeders, 

verloren vaders  

 
door Peter Hoefnagels (Trouw-5-10-2002) 
 
Kinderen van veertig zeggen op mijn spreekuur: 'Mijn vader 
wilde me niet meer zien.' Als er duidelijke bewijzen komen dat 
vader zijn best deed, soms gevochten heeft om zijn kinderen te 
zien, wuiven ze die aanvankelijk weg; het is moeilijk te 
erkennen dat ze zo lang in een leugenachtige omgeving 
hebben geleefd.'' Peter Hoefnagels, emeritus-hoogleraar 
familierecht, over de frustratie van de wettelijke omgangsplicht 
tussen gescheiden vaders en hun kinderen. 
De wet is duidelijk: omgang na scheiding is verplicht. Na een 
scheiding hebben kinderen en ouders recht op voortzetting van 
hun relatie. Dat geldt voor alle ouders, voor gehuwden én 
ongehuwden, voor hetero- én voor homoparen. 'Eerbiediging 
van het familieleven' betekent continuering van de ouder-kind-
relaties en is een mensenrecht, in 1950 neergelegd in het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Nederland 
heeft dit recht, zij het pas in 1990, in de wet overgenomen. 
De Verdragsbepaling uit 1950 over de 'eerbiediging van het 
familieleven' getuigt van wijsheid en psychologisch inzicht. De 
gevolgen van de frustratie van de omgang tussen ouder en 
kind - oudervervreemding - en het daarop volgende 
ouderverstotingssyndroom zijn nauwkeurig beschreven door 
de Amerikaanse hoogleraar kinderpsychiatrie Richard Gardner 
(The parental alienation syndrome, Columbia, 1985). Het is 
psychisch zeer schadelijk voor kinderen als een nog levende 
ouder door scheiding uit hun leven verdwijnt. 
 
De ouder bij wie het kind na de scheiding verblijft (de 
verzorgende ouder), en die de omgang met de andere ouder 
frustreert, handelt doorgaans uit onverwerkte 
scheidingsemoties. De partners hebben ondanks de juridisch 
uitgesproken en feitelijke scheiding relationeel geen afscheid 
van elkaar genomen: het non-adieu. Daardoor vinden zij het 
vaak onmogelijk om met elkaar te communiceren en blijven ze 
vechten. De verzorgende ouder die niet wil dat het kind omgaat  
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met de andere ouder geeft het kind daarvoor dwingende 
verklaringen die op zijn minst eenzijdig zijn en meestal een 
negatief beeld van die andere ouder vestigen. In alle gevallen 
van omgangsfrustratie die ik onderzocht, was deze ingegeven 
door ex-partner-emoties en niet door ouderlijke zorg. De 
blijvende polarisatie tussen de ouders vermindert bovendien de 
kwaliteit van de ouderlijke zorg. 
 
In ongeveer 90 procent van de gevallen is het de moeder, in 10 
procent de vader die de omgang frustreert. Het indoctrineren 
van het kind begint met leugentjes en wordt meestal voltooid 
met barre verhalen over de gehate vader, nogal eens 
eindigend met het verzinsel dat papa niet meer om zijn 
kinderen geeft. Ieder jaar worden er omstreeks 1700 
gerechtelijke procedures gevoerd over het omgangsrecht van 
ongeveer 3400 kinderen. Daar komen nog bij de kinderen uit 
ontbonden niet-huwelijkse samenlevingen. 
 
De procedures tussen de scheidende ouders zijn vaak zo 
polariserend dat een aantal rechters, op advies van de raad 
voor de kinderbescherming, ondanks de wettelijke verplichting, 
kiest voor 'geen omgang'. Daarmee worden de ex-partner-
vijandigheid en de omgangsfrustratie in feite beloond, en 
beloning stimuleert de moeders tot nieuwe belemmeringen 
voor de omgang van hun ex-man met zijn kinderen. Hoge 
kosten en kwade kansen ontmoedigen vaders om hiertegen 
een procedure te beginnen. Moeders wil wordt wet. Naar 
schatting ziet in Nederland zo'n 40 procent van de kinderen 
van gescheiden ouders hun vader niet meer. 
Moeders scheidingstrauma dat tot omgangsfrustratie leidt, 
wordt in de rapporten van de raad voor de kinderbescherming 
vaak omschreven als haar 'beleving'. In die beleving verdampt 
het mensenrecht van vader en kind om elkaar te zien. Veel 
rechters beslissen overeenkomstig het advies van de raad, 
zodat er eigenlijk helemaal geen rapport nodig is en ook geen 
rechter (als deze de norm toch niet stelt). Op een gevoelig en 
omvangrijk terrein van menselijk leven komt macht boven recht 
te staan. Het mensenrecht van de ouder-kind-relatie verdwijnt 
achter scheidingsgetwist en belevingsgeleuter van de veelal 
ondeskundige rapportenfabrieken die de raden voor de 
kinderbescherming in de laatste halve eeuw geworden zijn. 
Door de beslissing dat er geen omgang komt, of door een 
beslissing zo lang aan te houden, dat vader en kind van elkaar 
vervreemden en moeder haar verstotingswerk kan voltooien, 
zijn de rechter en de kinderbescherming weliswaar met de 
zaak klaar, maar de kinderen en hun ouders nog lang niet. 
Ook als de kinderen de leugens over vader niet of maar half 
geloven, houden zij na een tijdje op met protesteren of 
doorvragen, omdat ze de negatieve emoties van hun moeder, 
met wie ze dagelijks verkeren, wel voelen. Het onderwerp 
'papa' maakt het leven thuis er niet leuker op. Een klein aantal 
eigenzinnige kinderen vecht zich los van de omgang-
frustrerende ouder. Maar vele tienduizenden kinderen blijven 
leven binnen de cirkel van onverwerkte scheidingsemoties. 
Vader is uit beeld, maar is via de fout gelopen scheiding hevig 
aanwezig in zijn afwezigheid. 
Zulke kinderen gaan tussen hun dertigste en vijfenveertigste 
levensjaar vaak in therapie, lijden aan verlies van identiteit, aan 
grote onzekerheid en onevenwichtigheid, en hebben moeite 
met het inschatten van de sociale werkelijkheid. 
Ouderverstoting is een ernstige vorm van psychische 
kindermishandeling die zich uitstrekt over vele jaren. Gezien de 
lange duur van dit loyaliteitstrauma, schat men het aantal 
mensen tussen het eerste en vijfenveertigste levensjaar dat 
aan oudervervreemding lijdt op omstreeks 150 000. Er gaan in 
de Tweede Kamer stemmen op om de weigering tot omgang 
strafbaar te stellen. Maar het is al strafbaar volgens artikel 300 

Wetboek van Strafrecht, vierde lid: 'Met mishandeling wordt 
gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.' 
Door de ouderverstoting worden alle betrokkenen langdurig 
geschaad. De kinderen zijn verscheurd, de moeders verbitterd 
en de vaders verloren. Kinderen van omstreeks veertig jaar 
zeggen op mijn spreekuur ook: 'Mijn vader wilde me niet meer 
zien.' Als er duidelijke bewijzen komen dat vader zijn best 
deed, soms gevochten heeft om zijn kinderen te zien, wuiven 
ze die aanvankelijk weg; het is moeilijk te erkennen dat men zo 
lang in een leugenachtige omgeving heeft geleefd. Veel van 
hun vader vervreemde kinderen zoeken in hun beroep affectie 
en identiteit bij het publiek. Conny Palmen schrijft daarover in 
haar laatste roman: 'Als de liefde van een kind voor zijn ouders 
ontkend wordt, raakt het geanonimiseerd. 
Je keert het drama van je jeugd om: in plaats van anoniem te 
zijn, word je openbaar en je maakt daarmee het publiek 
anoniem. De schellen vallen je van de ogen als je (bij 
schrijvers en acteurs) gaat turven om hoeveel vaderloze 
kinderen het gaat, om hoeveel bastaarden of kinderen uit 
gebroken gezinnen met een overbezorgde, nadrukkelijk 
aanwezige moeder en een onbereikbare vader.' Hoe komt het 
dat de wettelijke verplichting tot omgang van de kinderen met  
beide ouders zo slecht gehandhaafd wordt? Allereerst omdat 
men hoopt dat na de (onwettige) rechterlijke uitspraak 'geen 
omgang' de ruzies afgelopen zijn. Vervolgens omdat men nog 
volgens verouderd recht denkt. Vroeger betekende 
echtscheiding immers dat één ouder de voogdij over de 
kinderen kreeg, en de andere ouder niets. Evenals toen neemt 
men nu zijn toevlucht tot 'een onderzoek door de raad'. Dat 
betekent uitstel van de omgang tussen het kind en de ouder bij 
wie het niet woont. Ingeval van hoger beroep en gezien het 
lage tempo waarin de raden werken kan dat uitstel wel één tot 
vier jaar of nog langer duren. 
De raad gaat onderzoeken 'wie de beste ouder is'. Erger nog: 
of er bij vader geen steekje los is te vinden, of er niet iets ten 
nadele van hem en van een omgang tussen hem en zijn 
kinderen gezegd kan worden. Dit is in strijd met de huidige wet 
die juist impliceert dat kinderen de ouders aanvaarden die ze 
hebben: een beetje zus, een beetje zo, de een met meer 
affectie, de ander met meer van wat anders. Het is na 
scheiding niet anders dan tijdens het huwelijk: we dienen 
kinderen en ouders te accepteren zoals ze zijn; op deze basis 
is samenwerking tussen de ouders vanzelfsprekend en is 
omgang een recht van kind en ouder. Een 'kwaliteit van 
ouders'-onderzoek is niet alleen in strijd met artikel 8 EVRM, 
waarin de privacy geregeld is, maar ook met de oerrelatie 
tussen kind en ouder. 
Men vergeet meestal de kernvragen te stellen: Wat vertelde de 
verzorgende ouder het kind? Hoe legt moeder het kind uit dat 
het niet meer naar vader gaat? Wat vertelt zij over vader? 
Waarom wordt het kind zelf niets gevraagd? Het Europese Hof 
heeft onlangs in een omgangskwestie gesteld dat ook een 
vijfjarig kind gehoord had moeten worden. Waarom wordt het 
kind zo zelden door een eigen curator ten processe 
vertegenwoordigd? 
Omgang is primair een recht van het kind ten opzichte van 
beide ouders. Een wettelijke omgangsplicht van de (niet-
verzorgende) ouder is een logisch vervolg. Er is een aantal 
moeders dat op vaders omgang met het kind zit te wachten. 
Handhaving van het omgangsrecht zal nu eindelijk moeten 
plaatsvinden. Waarom is de raad voor de kinderbescherming 
(een overheidsorgaan) hier nog steeds niet aan toe? 
 
Er zijn nog steeds rechters die menen dat de werkers bij de 
kinderbescherming deskundig zijn, maar het overgrote deel 
van hen kent noch het recht noch de psychologie van dit 
terrein, noch de minimale normen die aan een rapport gesteld  
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mogen worden. Op grond van vele expertises heb ik 
geconstateerd dat de rapporten van de raden en andere 
kinderbeschermingsinstanties niet op feiten berusten. De 
diagnose gaat vaak uit van verzonnen 'feitelijkheden' of 
'vermoede belevingen' of er is helemaal geen diagnose. 
Conclusies gaan vaak vooraf aan de beschrijving van de 
werkelijkheid, werken dus als vooroordelen. Beweringen en 
belevingen van de strijdende partijen worden klakkeloos als 
feiten weergegeven. Vaak waren er vooraf contacten met één 
van de partijen. Meermalen constateerde ik partijdigheid; wie 
protesteerde tegen een voor hem negatief advies werd in het 
rapport verweten dat 'hij niet wil meewerken'. Een 
vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming 
repliceerde op een vraag van de rechtbank in Amsterdam: 'In 
deze zaken moeten we wel partijdig zijn.' 
De rapporteurs kenden zelden of nooit de psychologie van het 
scheidingsproces, zelfs niet een kardinaal element als het 
adieu. Als er een apart rapport van een psycholoog was, dat 
overeenstemde met dat van de raad, werd niet vermeld dat de 
overeenstemming na intensief overleg tot stand was gekomen. 
Een aantal werkers in de kinderbescherming en zelfs een 
aantal advocaten hebben het afgeleerd de wet en rechterlijke 
vonnissen inzake omgang en verblijfplaats met behulp van de 
sterke arm te handhaven. De politie scheept de ouder aan wie 
het kind niet wordt meegegeven en die met een rechterlijke 
beschikking tot omgang komt, vaak af 'omdat het privaatrecht 
is'. Dat is natuurlijk onzin, want ook in privaatrechtelijke zaken 
moet de wet gehandhaafd worden, desnoods door de sterke 
arm. 
Ik heb op basis van de psychologie van het scheidingsproces 
een bemiddelingsmethode beschreven die in de praktijk 
duizendvoudig getoetst is, goed werkt en tot overeenkomsten 
leidt, bij een toenemend aantal goede advocaat-bemiddelaars 
bekend is, en gescheiden ouders ertoe brengt hun kinderen 
niet te laten lijden onder hun echtscheiding. 
 
In vrijwel alle gevallen werkt het alsnog plaatsvinden van het 
adieu, het afscheid als partners, genezend. Het is een vast 
onderdeel van het bemiddelingsproces dat de weg plaveit naar 
redelijkheid, afspraken en overeenkomsten. Daarna voeren de 
ouders samen met hun kinderen een 'paraplugesprek', waarna 
het loyaliteitsconflict verdwijnt en het gezamenlijke ouderschap 
gestalte krijgt. Ook wanneer de rechter er, gezien de 
vijandschap van de ouders, geen gat meer in zag, is 
bemiddeling (mediation) een redmiddel gebleken. Het beste 
werkt mediation als ze wordt opgelegd vóórdat de 
vijandelijkheden ten processe hebben plaatsgevonden. 
Maar ook tijdens de vijandige procedure worden met de 
zogenaamde 'forensische mediation', een vorm van verplichte 
bemiddeling, goede resultaten geboekt. De rechter benoemt 
een forensisch mediator die met de ouders en de kinderen aan 
het werk gaat. Er kan direct aandacht worden geschonken aan 
de partnerproblematiek, de oorzaak van de stagnerende 
communicatie. Aan de verplichting tot bemiddelen moest de 
praktijk even wennen, er bestond tot voor kort een ideologie 
van 'vrijwilligheid'. Maar gaat men bij een blindedarmontsteking 
'vrijwillig' of 'verplicht' met zijn kind naar de chirurg? 
Vrijheid ontstaat ook door erkenning van noodzaak. Enkele 
gerechtshoven hebben de verplichte bemiddeling reeds 
uitgesproken. Rechtbanken volgen. Dat werkt veiliger, vlugger 
en voordeliger dan eindeloze kindermishandelende 
procedures. 
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Tweede Kamer der 

Staten-Generaal 

 

Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van 
Veiligheid en Justitie over de ongelijke behandeling van 
ouders die zich niet houden aan de omgangsregeling 
(ingezonden 19 januari 2012).  

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) 
(ontvangen 10 februari 2012) Zie ook Aanhangsel 
Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1472.  

Vraag 1  

Bent u bekend met artikel 279 van het Wet boek van Strafrecht 
(Sr)? 

Antwoord 1  

Ja. 

Vraag 2  

Bent u op de hoogte van het feit dat er bij de nakoming van 
omgangsregelingen een (rechts-)ongelijkheid bestaat tussen 
de ouder die de zorg verleent en de ouder die de reguliere zorg 
niet op zich heeft genomen?  

Antwoord 2  

Artikel 279 Sr stelt straf op degene die opzettelijk een 
minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of 
aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem 
uitoefent. Op grond van rechtspraak van de Hoge Raad kan 
ook degene die (mede) het gezag over een minderjarig kind 
uitoefent, dit kind desondanks aan het gezag en/of het opzicht 
van een ander onttrekken bijvoorbeeld door zich niet te houden 
aan een bij rechterlijke beslissing vastgestelde (voorlopige) 
omgangsregeling (HR 15 februari 2005, NJ 2005, 218). Dit 
arrest betrof de situatie waarbij de vader het kind niet volgens 
de omgangsregeling had teruggebracht bij de moeder die 
primair de zorg verleende. In een strafzaak waarin de 
Rechtbank Leeuwarden op 5 februari 2009 uitspraak heeft 
gedaan, was sprake van een moeder die zich niet hield aan de 
vastgestelde omgangsregeling doordat zij het kind niet liet 
meegaan met zijn vader (Rechtbank Leeuwarden 5 februari 
2009, LJN BH 2027).  
Kernelement van het misdrijf van artikel 279 Sr is het 
onttrekken van het kind aan het gezag en/of opzicht. Oefenen 
beide ouders samen het gezag over het kind uit, dan kan – zo 
blijkt uit het voorgaande – artikel 279 Sr op beiden van 
toepassing zijn. Het gegeven dat de desbetreffende ouder de 
zorg voor het kind heeft doet aan die strafrechtelijke 
aansprakelijkheid niet af.  
 

 

Vraag 3 en 4  

Herkent u zich in het beeld dat de ouder die de zorg niet heeft 
strafrechtelijk vervolgd kan worden en kan rekenen op 
inmenging van de politie als hij/zij zich niet houdt aan de 
omgangsregeling, bijvoorbeeld als hij/zij het kind niet tijdig 
terugbrengt? Herkent u zich dan ook in het beeld dat de ouder 
die de zorg regulier heeft en weigert aan de omgangsregeling 
te voldoen (bijvoorbeeld door te weigeren het kind naar de 
andere ouder te laten gaan) niet strafrechtelijk kan worden 
aangesproken?  

Herkent u zich in het feit dat veel ouders tegen deze 
rechtsongelijkheid aanlopen? Zo ja, bent u bereid deze 
ongelijkheid weg te nemen, bijvoorbeeld door de werking van 
artikel 279 Sr ook voor het andere geval gelijk te trekken? Zo 
ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord 3 en 4  

Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat zowel de ouder die de 
zorg heeft als de ouder die de zorg niet heeft, kunnen worden 
vervolgd ter zake van artikel 279 Sr indien zij beiden het 
ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.  
Artikel 279 Sr beoogt degenen die het wettig gezag of bevoegd 
toezicht uitoefenen over een minderjarige in staat te stellen 
hun taak te vervullen. Dragen beide ouders deze 
verantwoordelijkheid, dan is van rechtsongelijkheid als het gaat 
om de mogelijkheid van strafrechtelijk optreden tegen het niet 
nakomen van de omgangsregeling geen sprake. Hoewel de 
rechtspraak van de Hoge Raad derhalve ruimte laat voor 
optreden tegen beide ouders, ben ik van mening dat justitieel 
optreden van politie en openbaar ministerie bij problemen met 
de omgangsregeling – in het belang van het kind, maar ook in 
het belang van de ouders – tot het uiterste beperkt moet 
blijven. 
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Klacht LBIO inning 

alimentatie 

 
Nationale Ombudsman Rapport 2010/220 
Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen (LBIO) heeft geweigerd om in december 
2008 de inning van de kinderalimentatie te beëindigen, terwijl 
hij op dat moment alle achterstanden en opslagkosten heeft 
voldaan en de alimentatie inmiddels zes maanden regelmatig 
heeft betaald en hij naar zijn mening heeft voldaan aan de 
voorwaarden voor beëindiging die het LBIO in zijn 
informatieblad stelt. 
 
Algemeen 
Wanneer een gezin uiteen valt is dat vaak een emotioneel 
aangrijpende gebeurtenis. Daarnaast valt er ook financieel 
nogal wat te regelen, onder meer voor wat betreft de kosten 
die het grootbrengen van kinderen met zich meebrengen. Als 
partijen daar zelf niet uitkomen, komt de rechter er aan te pas. 
Maar ook nadat de rechter de verplichting heeft opgelegd om 
bij te dragen aan die kosten gaat er, om wat voor reden dan 
ook, nogal eens wat mis. Omdat het niet voldoen aan die 
verplichtingen ingrijpende en schrijnende gevolgen kan 
hebben, is het LBIO in het leven geroepen. Bij nalatigheid in 
betalingen kan het LBIO de inning van de bijdrage overnemen 
en zo nodig zelfs overgaan tot invordering via loonbeslag. Het 
LBIO werkt daarbij volgens een aantal door de wetgever 
vastgestelde regels. Een van die regels is - kort gezegd - dat 
op het moment dat het achterstallige bedrag is voldaan en het 
loonbeslag is opgeheven, eerst nog zes maanden via het LBIO 
moet worden betaald met daarbij de zogenoemde 
opslagkosten. Als aan dat alles is voldaan en de zaken weer 
goed lopen, kan er weer rechtstreeks aan de 
ontvangstgerechtigde worden betaald. 
 
Dit systeem is op zich eenvoudig genoeg, maar onder 
omstandigheden niet altijd voor iedereen te begrijpen of 
logisch. Als daarvan sprake, dan kan het goed misgaan. Want 
zolang één en ander niet volgens de regels is verlopen, of 
anderszins is opgelost, wordt de zaak niet door het LBIO 
afgesloten. Dit kan tot veel ergernis leiden. 
 
Verzoekers probleem 
Verzoeker zit er vooral mee dat het LBIO een starre houding 
inneemt waar het gaat om het beëindigen van de bemoeienis: 
hij betaalt allang weer aan zijn ex-partner, er zijn wat haar 
betreft geen achterstanden meer en ook zij stelt geen prijs 
meer op interventie van het LBIO. Ook heeft verzoeker de 
verschuldigde opslagkosten aan het LBIO voldaan. 
Desondanks houdt het LBIO vol dat hij een 
betalingsachterstand heeft, omdat hij niet na beëindiging van 
het loonbeslag eerst nog zes maanden via het LBIO heeft 
betaald. Verzoeker begrijpt het niet. Hij onderkent dat hij in 
gebreke is gebleven nadat de rechter in december 2007 heeft 
bepaald dat hij voortaan € 300 aan kinderalimentatie moest 
 
betalen. Verzoeker was het daar niet mee eens, hij vond € 200 
genoeg, en ging dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak. 
In afwachting daarvan betaalde hij niet. In juni 2008 kreeg hij 
van de rechter gelijk, maar inmiddels had zijn ex-partner in 
januari 2008 het LBIO al ingeschakeld. Omdat verzoeker 
vanwege het lopende beroep de waarschuwingsbrieven van 
het LBIO had genegeerd, ging het LBIO over tot het leggen 
van loonbeslag. Toen bleek dat vanwege de nieuwe uitspraak 

inmiddels al teveel was betaald, nam hij in juli 2008 een paar 
keer telefonisch contact op met het LBIO hoe de zaak nu 
verder het beste kon worden afgehandeld, zodat hij dit 
hoofdstuk kon afsluiten. Op grond van die informatie en van 
hetgeen hij uit het informatieblad dat het LBIO hem indertijd 
had gestuurd kon opmaken, concludeerde hij dat hij, mits hij in 
totaal zes maanden aan opslagkosten aan het LBIO zou 
betalen, voortaan de onderhoudsbijdrage rechtstreeks aan zijn 
ex-partner kon overmaken. Tot verzoekers verbazing bleek dat 
niet het geval te zijn: ook nadat hij aan het LBIO de 
opslagkosten over zowel de achterstanden als de zes 
daaropvolgende maanden had overgemaakt en hij zijn ex-
partner weer op tijd de onderhoudsbijdrage betaalde, hield de 
bemoeienis niet op: in november en december 2008 kreeg hij 
weer brieven van het LBIO over achterstanden in betalingen. 
Telefonisch contact met het LBIO leverde niets op. Daarom 
diende hij in december 2008 een klacht in. In de reactie van 
het LBIO op de klacht leest verzoeker dat de zaak niet wordt 
afgesloten omdat hij niet zes maanden lang aan het LBIO heeft 
betaald. 
 
Verzoeker kan er niet bij: niemand is benadeeld. Hij vindt het 
ergerlijk dat het LBIO zich verschuilt achter een wetsartikel. 
 
Wat vindt het LBIO 
Het LBIO meent dat verzoeker via het informatieblad en de 
diverse brieven die hem begin 2008 zijn gestuurd, er duidelijk 
genoeg over is geïnformeerd dat het LBIO de inning pas 
beëindigt nadat hij zes maanden aan het LBIO heeft betaald. 
Bij gebreke daarvan wordt die termijn verlengd tot twaalf 
maanden en daarna volgt steeds verdubbeling van de termijn. 
In één bepaald geval wijkt het LBIO, ondanks het ontbreken 
van een wettelijk basis daarvoor, wel eens van de wet af en 
gaat het eerder over tot sluiting van een dossier, namelijk op 
grond van een verzoek daartoe van de ontvangstgerechtigde, 
in dit geval dus verzoekers ex-partner. Die mogelijkheid heeft 
een medewerkster van het LBIO ook aan verzoekers 
werkgever uitgelegd tijdens het telefoongesprek van 24 juli 
2008. Bij die gelegenheid komt het aantal nog (aan het LBIO) 
te betalen maanden ter sprake. Als verzoeker laat weten dat hij 
zijn ex-partner zal vragen om een bevestiging te sturen dat de 
zaak kan worden afgesloten, legt het LBIO hem uit dat dan nog 
wel vier maanden opslagkosten in rekening worden gebracht. 
Er is echter nooit een verzoek van de ex-partner tot afsluiting 
gekomen. Indien dat er wel was geweest zou het LBIO in 
belang van de partijen zijn afgeweken van het wettelijke 
vereiste van zes maanden betalen via het LBIO en mogelijke 
verlenging van die termijn. 
 
Het LBIO heeft in mei 2010 desgevraagd telefonisch laten 
weten dat de zaak in principe is afgesloten nadat de rechter 
verzoeker in een nieuwe uitspraak van zijn verplichtingen heeft 
ontslagen. Maar helemaal afgesloten is de zaak nog niet, 
onder meer omdat verzoeker nog een bedrag aan 
opslagkosten aan het LBIO verschuldigd is. Het LBIO heeft dit 
in december 2009 ook aan verzoekers ex-partner geschreven. 
Oordeel Nationale ombudsman 
 
Rechtmatig, maar daarmee ook behoorlijk? 
Laten we verzoekers probleem met het LBIO eerst eens strikt 
vanuit het oogpunt van rechtmatigheid bekijken. De wet schrijft 
voor dat een in gebreke gebleven betalingsplichtige nadat de 
achterstallige bijdrage is voldaan eerst nog zes maanden lang 
inclusief opslagkosten via het LBIO moet betalen. Die regel is 
er niet voor niets: de betaling moet echt weer op rolletjes lopen 
voordat het LBIO de bemoeienis beëindigt.  
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Verzoeker heeft na opheffing van het loonbeslag die zes 
maanden niet vol gemaakt. Verder heeft zijn ex-partner het 
LBIO geen verzoek gestuurd om het dossier te sluiten. Dat 
verzoeker in feite alles wat hij zijn ex-partner en het LBIO 
schuldig was, al had betaald en ook aan het LBIO de in totaal 
zes maanden opslagkosten had overgemaakt en overigens 
ook de bijdrage direct aan zijn ex-partner betaalde, maakt geen 
verschil: gezien vanuit het oogpunt van rechtmatigheid heeft 
het LBIO het volste recht om de bemoeienis niet te beëindigen, 
maar verzoeker opnieuw aan te schrijven. 
 
Informatieverstrekking voldoende 
Hiermee is echter niet alles gezegd, want tevens is belangrijk 
of de manier waarop het LBIO deze zaak heeft aangepakt de 
toets van behoorlijkheid kan doorstaan. In de eerste plaats 
speelt de vraag of verzoeker nadat hij in gebreke is gebleven 
met de betalingen van meet af aan goed is geïnformeerd. Een 
actieve en adequate informatieverstrekking is immers een 
eerste vereiste. Dit houdt in dat overheidsinstanties burgers 
met het oog op de behartiging van hun belangen actief en 
desgevraagd van adequate informatie voorzien. Nu is 
verzoeker vanaf februari 2008 schriftelijk op de hoogte gesteld 
van het verzoek van zijn ex-partner om overname van de 
inning, de rol van het LBIO en de eventuele consequenties van 
een in gebreke blijven. Verzoeker beroept zich op het 
informatieblad van het LBIO. Hij bedoelt kennelijk de volgende 
passage: 
 
"Het LBIO beëindigt de inning op het moment dat de 
achterstallige bijdrage is voldaan en u gedurende ten minste 
zes opeenvolgende maanden de alimentatiebijdrage, 
vermeerderd met de opslag en eventuele executie- en 
incassokosten, hebt betaald." 
 
Deze boodschap is naar het oordeel van de Nationale 
ombudsman helder genoeg. Om echter alle mogelijke 
misverstanden uit te sluiten, zou het LBIO wellicht het slot van 
deze zin als volgt kunnen aanvullen "...incassokosten, aan het 
LBIO hebt betaald." 
 
Verzoeker is er echter niet alleen via het door hem mogelijk 
verkeerd geïnterpreteerde informatieblad, maar ook via de 
tekst in de diverse brieven op gewezen dat het LBIO de inning 
pas beëindigt nadat hij zes maanden na achterstand- en 
kostenvoldoening rechtstreeks aan het LBIO heeft betaald. 
Daarom kan verzoeker zich niet alléén op het informatieblad 
beroepen. Dat verzoeker de brieven van het LBIO aanvankelijk 
heeft genegeerd komt voor zijn rekening. Ook telefonisch is 
verzoeker in juli, augustus, november en december 2008 op 
het "zes maanden vereiste" gewezen. Verzoekers bewering 
dat het LBIO hem had verteld dat hij, mits hij in totaal zes 
maanden aan opslagkosten aan het LBIO zou betalen, 
voortaan de onderhoudsbijdrage rechtstreeks aan zijn ex-
partner kon overmaken, wordt niet bevestigd door de 
telefoonnotities van het LBIO. Verzoeker heeft de inhoud 
daarvan ook niet weersproken. 
 
Het LBIO treft wat betreft de informatieverstrekking in zoverre 
geen blaam. 
 
Meer op de persoon afstemmen 
Wel blijft de vraag of het LBIO wellicht anders met de situatie 
had kunnen omgaan, op een manier die beter in 
overeenstemming is met de vereiste professionaliteit. Dit 
vereiste houdt in dat ambtenaren met een bijzondere training 
of opleiding jegens burgers overeenkomstig de standaarden 

van hun beroepsgroep handelen en waar mogelijk maatwerk 
leveren. 
 
Het was duidelijk dat verzoeker maar niet kon inzien dat hij 
ondanks dat hij aan alle verplichtingen had voldaan toch nog 
een poosje met het LBIO te maken zou hebben. In de 
telefoonnotitie van december 2008 heeft het LBIO zelfs 
genoteerd dat verzoeker boos was, dat hij het allemaal onzin 
vond en een klacht zou indienen. 
 
Het kort daarna sturen van opnieuw een brief over de 
achterstand en de vetgedrukte zes-maanden-boodschap was 
gelet op het systeem mogelijk noodzakelijk, maar wekte bij 
verzoeker alleen maar meer irritatie op. De oorspronkelijke 
achterstanden en opslagkosten waren betaald en het LBIO 
was in zoverre in zijn missie is geslaagd. Als iemand echter 
steeds weer op hetzelfde punt terugkomt, dan moet dit voor 
een bestuursorgaan een signaal zijn om nogmaals, op welke 
manier dan ook, uitleg te geven over dat punt. Dat is zeker het 
geval wanneer een inmiddels zeer ontevreden burger stelt dat 
hij alles weer netjes rechtstreeks betaalt en ook zijn ex-partner 
geen prijs meer stelt op bemoeienis. In zo'n geval loont het 
wellicht de moeite om iemand op een andere manier dan 
voorheen te benaderen. Maar in plaats van telefonisch contact 
op te nemen om de zaak nog eens te bespreken en een 
eventuele definitieve oplossing te zoeken, heeft het LBIO 
verzoeker opnieuw formeel aangeschreven. 
 
Een andere belangrijke reden om die weg niet opnieuw te 
kiezen was dat verzoekers (telefonische) mededelingen over 
een eventueel verzoek van zijn ex-partner om beëindiging van 
de bemoeienissen er op leken te wijzen dat de situatie tussen 
ontvangstgerechtigde en de onderhoudsplichtige verbeterd 
was. Dat is in alimentatiezaken niet onbelangrijk. Het zonder 
meer voortzetten van de inning door het LBIO zal zo'n 
ontwikkeling niet ten goede komen. Het LBIO heeft zich echter 
formeel en louter volgens de wettelijke regels opgesteld en als 
reactie daarop heeft verzoeker alleen maar meer de hakken in 
het zand gezet. 
De gedraging is op dit punt niet behoorlijk vanwege schending 
van de vereiste professionaliteit. 
 
Conclusie 
 
De klacht over de onderzochte gedraging van het Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen uit Rotterdam, is gegrond 
vanwege schending van het vereiste van professionaliteit. 
Aanbeveling 
 
De Nationale ombudsman geeft de directeur van het LBIO in 
overweging om: 
 
De tekst van de informatiefolder over de beëindiging van de 
inning zodanig aan te passen dat wat dat betreft geen enkel 
misverstand meer mogelijk is; 
 
In het voorkomende geval een meer op de persoon en de 
situatie gerichte aanpak te volgen om bepaalde problemen op 
te lossen; 
 
Verzoeker alsnog te benaderen om eventuele problemen die 
nog aan het afsluiten van het dossier in de weg staan, op te 
lossen. 
 
De Nationale ombudsman, 
dr. A.F.M. Brenninkmeijer 
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Gerechtshof Leeuwarden  
 

Datum uitspraak:  16-11-2010 
 
Datum publicatie: 16-11-2010 
 
Rechtsgebied:       Strafrecht 
 
Soort procedure:   Hoger beroep 
 
Inhoudsindicatie: 
De verdachte wordt ter zake van het opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag veroordeeld tot een 
voorwaardelijke werkstraf. m.b.t. de verweren: 1. het hof is van oordeel dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is; 2. het hof verwerpt 
het bewijsverweer; 3. het hof verwerpt het beroep op overmacht en noodweer(exces).  
 

 
Uitspraak 
 
Arrest van 16 november 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van 
de rechtbank Leeuwarden van 5 februari 2009 in de strafzaak tegen:  
 
[verdachte],  
geboren op [1971] te [geboorteplaats],  
wonende te [woonplaats], [adres],  
 
verschenen in persoon, bijgestaan door haar raadsvrouw mr. M.M.E. Rietjens, advocaat te Amsterdam.  
 
Het vonnis waarvan beroep  
De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis 
omschreven.  
 
Gebruik van het rechtsmiddel  
De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.  
 
Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep  
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de 
terechtzitting in eerste aanleg.  
 
De vordering van de advocaat-generaal  
De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal bevestigen.  
 
De beslissing op het hoger beroep  
Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.  
 
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie  
De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat verdachte - zakelijk weergegeven - niet wederrechtelijk heeft 
gehandeld zodat het Openbaar Ministerie haar nimmer had mogen vervolgen voor het onttrekken aan het ouderlijk gezag. Artikel 279 
van het Wetboek van Strafrecht mag slechts in zeer bijzondere gevallen zoals kinderontvoering toegepast worden. In deze zaak betreft 
het enkel een dispuut over de manier waarop de omgangregeling tussen ouder en kind vorm dient te krijgen, hetgeen niet beoogd is 
door de wetgever. Het vorenstaande dient tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie te leiden.  
 
Het hof overweegt dat het verweer van de raadsvrouw betrekking heeft op rechtsvragen die in het kader van de bespreking van de 
tenlastelegging en strafbaarheid van verdachte beantwoording behoeven. Dat de verdediging een andere uitleg van artikel 279 van het 
Wetboek van Strafrecht voorstaat omtrent de toepassingsmogelijkheden van het artikel staat niet in de weg aan de ontvankelijkheid 
van het Openbaar Ministerie. Ook overigens is het hof niet gebleken van omstandigheden die tot een dergelijk oordeel aanleiding 
geven  
 
Het hof verwerpt het verweer.  
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Tenlastelegging:  Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:  
 
zij in of omstreeks de periode van 6 mei 2007 tot en met 14 november 2007, te [plaats], althans in de gemeente [gemeente] en/of 
elders in Nederland (meermalen) (telkens) opzettelijk een minderjarige, te weten [kind], geboren op [1997], (telkens) heeft onttrokken 
aan het wettig over hem gesteld gezag (te weten het gezag van de vader van de minderjarige, genaamd [vader], door (telkens) (op de 
data en/of tijdstippen zoals genoemd in de omgangsregeling (beschikking van het Gerechtshof d.d. 27 maart 2007) betrekking 
hebbende op de minderjarige met de gezaghebbende ouder [vader]), de minderjarige niet af te geven aan die [vader] en/of die [vader] 
niet in staat te stellen de minderjarige bij zich te ontvangen en/of te bezoeken, en/of (aldus)de minderjarige (telkens) buiten bereik van 
die [vader] en/of bij die [vader] weg te houden, zulks terwijl de minderjarige (telkens) beneden de twaalf jaren oud was.  
 
Bewijsoverweging  
De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat verdachte haar zoon [kind] nimmer in de ten laste gelegde 
periode doelbewust op de door het gerechtshof vastgestelde tijden bij zich heeft gehouden. Verdachte heeft geen beslissende invloed 
gehad op de scheiding tussen [kind] en zijn vader, zodat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte [kind] zou 
hebben onttrokken aan het wettig gezag. Derhalve dient zij vrijgesproken te worden van het ten laste gelegde feit.  
 
Het hof overweegt het volgende.  
Het hof begrijpt het verweer van de raadsvrouw aldus dat verdachte niet opzettelijk de minderjarige [kind] heeft onttrokken aan het 
wettig over hem gestelde gezag. Het hof neemt daarbij in ogenschouw dat de inhoudelijke toelichting van de raadsvrouw op dit 
verweer slechts uitdrukkelijk is gevoerd voor zover die ziet op de omgangsmomenten op 6 mei 2007, 20 mei 2007 en 3 juni 2007, maar 
dat de conclusie van de raadsvrouw ziet op alle bij rechterlijke beslissing bepaalde omgangsmomenten in de tenlastegelegde periode.  
Het hof stelt voorop dat blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad (LJN AR8250) ook degene die (mede) het gezag over het minderjarig 
kind uitoefent, dit kind kan onttrekken aan het wettelijk over hem/haar gestelde gezag door zich niet te houden aan de bij rechterlijke 
beslissing vastgestelde omgangsregeling  
Bij beschikking van het gerechtshof Leeuwarden d.d. 27 maart 2007 heeft het hof voor [vader] een omgangsregeling met [kind] 
vastgesteld, ingaande 6 mei 2007. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding van 4 mei 2007 verdachte 
veroordeeld haar medewerking te verlenen aan de omgangsregeling onder verbeurte van een dwangsom en [vader] gemachtigd dit 
vonnis zonodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie ten uitvoer te leggen. De voorzieningenrechter heeft hierbij 
overwogen dat verdachte ter terechtzitting in kort geding desgevraagd heeft verklaard niet vrijwillig bereid te zijn de door het 
gerechtshof opgelegde omgangsregeling na te komen.  
 
Vaststaat dat in de periode van de tenlastelegging op geen enkele van de 14 door het hof vastgestelde omgangsmomenten omgang 
tussen [kind] en zijn vader heeft plaatsgevonden.  
 
Aangever [vader] heeft op 7 juni 2007 tegenover de politie verklaard dat hij zich op 6 mei 2007 bij de woning zijn ex-vrouw had gemeld, 
maar dat zij hun zoon niet aan hem wilde meegeven. Hij had het twee keer gevraagd, maar zij reageerde beide keren negatief. Op 20 
mei 2007 en 3 juni 2007 heeft dit zich herhaald. In zijn aanvullende aangifte van 24 januari 2008 heeft [vader] verklaard dat al de keren 
dat hij langs is geweest om zijn zoon op te halen verdachte de zoon niet mee wilde geven of dat zij zelfs in het geheel niet thuis was.  
Verdachte heeft verklaard dat [vader] op 6 mei 2007, 20 mei 2007 en 3 juni 2007 kwam om [kind] op te halen en dat [kind] niet is 
meegegaan. [kind] was overstuur en wilde absoluut niet mee. Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat zij [kind] 
niet (fysiek) wilde dwingen mee te gaan. Dit was voor haar een moeilijke, maar bewuste keuze. Bij de politie heeft verdachte ook 
verklaard dat zij op een aantal omgangsmomenten bewust niet thuis is gebleven met [kind]. Eerst op 15 november 2007 is er 
(begeleide) omgang geweest tussen [vader] en [kind].  
 
Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat verdachte de beslissende invloed had op de scheiding tussen [kind] en [vader] in 
de periode genoemd in de tenlastelegging.  
Gelet op de mutatie van de politie (pagina 70 van het proces-verbaal) is het hof van oordeel dat verdachte met betrekking tot de 
omgang op 9 september 2007 niet het verwijt kan worden gemaakt dat zij de omgangsregeling niet is nagekomen. Gelet op de 
toezegging van de officier van justitie - wat daar ook van zij - en de mededelingen daaromtrent aan de verdediging is het hof van 
oordeel dat weliswaar de omgangsregeling niet is nageleefd, maar dat niet kan worden bewezen dat verdachte [kind] opzettelijk heeft 
ontrokken aan het wettig over hem gestelde gezag.  
Met betrekking tot de omgangsmomenten op 29 juli, 12 augustus en 26 augustus 2007 dient eveneens te gelden dat verdachte geen 
verwijt treft omdat [vader] zich in deze (vakantie) periode niet bij verdachte heeft gemeld voor omgang.  
Voor het overige heeft verdachte de omgangsregeling willens en wetens niet nageleefd door [kind] op de vastgestelde data niet af te 
geven aan [vader]. Verdachte heeft [kind] om haar moverende redenen bewust niet afgegeven en aldus is er sprake van opzet. Het hof 
acht het ten laste gelegde voor het overige wettig en overtuigend bewezen.  
 
Het verweer wordt verworpen.  
Bewezenverklaring    
Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:  
 
zij in de periode van 6 mei 2007 tot en met 14 november 2007, te [plaats], meermalen telkens opzettelijk een minderjarige, te weten 
[kind], geboren op [1997], telkens heeft onttrokken aan het wettig over hem gesteld gezag (te weten het gezag van de vader van de 
minderjarige, genaamd [vader], door telkens op meerdere data en tijdstippen zoals genoemd in de omgangsregeling (beschikking van 
het Gerechtshof d.d. 27 maart 2007) betrekking hebbende op de minderjarige met de gezaghebbende ouder [vader], de minderjarige 
niet af te geven aan die [vader], zulks terwijl de minderjarige beneden de twaalf jaren oud was.  
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Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is 
aangenomen.  
 
Kwalificatie  
Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:  
 
opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, meermalen gepleegd.  
 
Strafbaarheid  
De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte in psychische overmacht heeft gehandeld en heeft daartoe het volgende gesteld.  
Verdachte heeft blootgestaan aan een dusdanige psychische druk dat zij daaraan redelijkerwijs geen weerstand kon bieden. Voorts 
zag verdachte zich voor een duivels dilemma gesteld. Zij moest kiezen tussen een rechterlijke beslissing en het belang van haar kind. 
Dat belang zou in haar ogen namelijk worden geschaad als zij [kind] tegen zijn wil aan [vader] zou meegeven. Verdachte zou in dat 
conflict de juiste keuze hebben gemaakt. Subsidiair heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer dan 
wel noodweerexces, omdat zij meende haar zoon te moeten beschermen.  
Dit zou moeten leiden tot ontslag van alle rechtsvervolging.  
 
Het hof overweegt als volgt.  
 
1. Verdachte is met [vader] gehuwd geweest. Uit het huwelijk is op 6 november 1997 [kind] geboren. In 1999 zijn verdachte en [vader] 
uit elkaar gegaan. [kind] was toen twee jaar oud. Bij beschikking van de rechtbank Zwolle van 11 april 2001 is de echtscheiding 
uitgesproken. Het huwelijk is ontbonden op 10 mei 2001. De ouders hebben het gezamenlijk gezag over [kind].  
Na de scheiding is [kind] bij zijn moeder blijven wonen. Na enige tijd was er vanwege echtscheidingsproblemen geen contact meer 
tussen [kind] en [vader]. [vader] heeft vervolgens, na reeds jaren geen contact te hebben gehad met zijn zoon, de rechtbank op 15 juni 
2004 verzocht een omgangsregeling vast te stellen. De moeder heeft een verweerschrift van 8 september 2004, tevens zelfstandig 
verzoek (tot gezagswijziging) ingediend. De Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad) heeft naar aanleiding van deze 
verzoeken een rapport opgemaakt d.d. 14 juni 2005. In dit rapport concludeert de Raad dat een omgangsregeling voor [kind] te veel 
risico's voor zijn emotionele ontwikkeling met zich meebrengt. De ouders roepen dusdanig veel spanning bij elkaar op dat de situatie 
voor [kind] onbeheersbaar wordt. Vervolgens is bij beschikking van 12 oktober 2005 het verzoek van de moeder afgewezen en zijn er 
proefcontacten, onder begeleiding van de Raad, vastgesteld. Deze contacten bleken niet realiseerbaar omdat moeder alleen wilde 
instemmen als zij daarbij achter het oneway-screen aanwezig kon zijn, terwijl vader dat niet wilde. Bij beschikking van 8 februari 2006 
is partijen opgedragen mee te werken aan bemiddeling door een mediator, maar dit heeft niet tot resultaat geleid. Bij eindbeschikking 
van 21 juni 2006 heeft de rechtbank het verzoek van [vader] tot vaststelling van een omgangsregeling afgewezen. [vader] is tegen 
deze beschikking in beroep gegaan.  
 
2. Bij beschikking van het gerechtshof Leeuwarden d.d. 27 maart 2007 heeft het hof voor [vader] een omgangsregeling met [kind] 
vastgesteld, beginnend met twee uur per twee weken geleidelijk oplopend tot eenmaal in de twee weken een geheel weekend en de 
helft van de schoolvakanties. Bij de beoordeling van dit verzoek heeft het hof het belang van het kind als uitgangspunt genomen. Met 
betrekking tot de vraag of het hebben van omgang met zijn vader voor [kind] meer nadelige gevolgen heeft dan het niet hebben van 
omgang heeft het hof (onder meer) overwogen:  
"dat de moeder geen relevante gronden heeft aangevoerd, laat staan gesubstantieerd, die de conclusie rechtvaardigen dat de vader 
omgang met zijn zoon moet worden ontzegd. Niet is gebleken dat contact tussen de vader en [kind], ten gevolge van gedragingen van 
de vader, nadelig zou zijn voor [kind]; de omgang stuit uitsluitend af op het feit dat de ouders niet met elkaar overweg kunnen en, met 
name, de halsstarrige, weigerachtige houding van de moeder. (...) De moeder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat er niets is dat 
de vader aan zijn gedrag kan wijzigen om haar, de moeder, positief tegenover contact tussen vader en [kind] te laten staan. Het 
aanbod van de raad ter zitting om alsnog proefcontacten ten kantore van de raad te laten plaatsvinden, waarna de raad nog nader kan 
rapporteren en adviseren, passeert het hof, mede gelet op de uitlatingen en de toevoeging dat zij zich "never nooit" voor dit doel naar 
de raad zal begeven. Gelet op het uitsluitend door de moeder gefrustreerde verloop van het door de rechtbank vastgestelde 
proefcontact is er geen reden om aan te nemen dat de moeder tot andere gedachten kan worden gebracht. Bovendien is het hof van 
oordeel dat een dergelijk onderzoek [kind] door de te verwachten tegenwerking van de moeder te veel zou belasten. Het hof zal de 
navolgende omgangsregeling vaststellen, nu het hof dit het meest in het belang van [kind] acht. Het hof zal in de regeling een opbouw 
opnemen, nu [kind] en zijn vader elkaar lange tijd niet hebben gezien."  
Het hof besliste dat [vader] gerechtigd was [kind] bij zich te ontvangen met ingang van zondag 6 mei 2007 voor de duur van twee 
maanden: eenmaal per twee weken op zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur en wel zondag 6 mei 2007, zondag 20 mei 2007, zondag 3 
juni 2007 en zondag 17 juni 2007;  
met ingang van zondag 1 juli 2007 voor de duur van  maand: eenmaal per twee weken op zondag van 14.00 uur tot 18.00 uur en wel 

op zondag 1 juli 2007, zondag 15 juli 2007 en zondag 29 juli 2007;  
met ingang van zondag 12 augustus 2007 voor de duur van twee maanden: eenmaal per twee weken op zondag van 10.00 uur tot 
18.00 uur en wel op zondag 12 augustus 2007, zondag 26 augustus 2007, zondag 9 september 2007 en zondag 23 september 2007;  
en vervolgens met ingang van zondag 7 oktober 2007: een weekend per twee weken van zaterdag 10.00 uur tot zondag 18.00 uur;  
alsmede de helft van de schoolvakanties, zulks voor het eerst met ingang van de kerstvakantie 2007.  
 
3. Vervolgens heeft [vader] in kort geding op 3 mei 2007 gevorderd dat de voorzieningenrechter moeder zal veroordelen haar 
medewerking te verlenen aan de omgangsregeling zoals beschreven in de beschikking van 27 maart 2007 onder verbeurte van een 
dwangsom. De voorzieningenrechter heeft (onder meer) overwogen:  
"De vrouw weigert thans uitvoering te geven aan die door het gerechtshof opgelegde omgangsregeling. Zij stelt zich op het standpunt 
dat de school van de minderjarige zorgen heeft geuit en dat zij [kind] daarom bij de GGZ Jeugd heeft aangemeld. In haar visie kan zij  
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in redelijkheid besluiten niet mee te werken aan de uitvoering van de omgangsregeling. (...) De voorzieningenrechter deelt het 
standpunt van de vrouw niet. Voorop staat dat het gerechtshof een weloverwogen beslissing heeft gegeven over de omgangsregeling 
en deze gefaseerd heeft opgebouwd, rekening houdend met alle belangen. Rechterlijke beslissingen dienen nu eenmaal 
gerespecteerd te worden.  
De leerkracht van de school van [kind] heeft op 14 november 2006 al haar zorgen over [kind] geuit en heeft in het formulier 
'oudergesprekken' aangegeven dat het conflict tussen de ouders oorzaak kan zijn van de vermoeidheid en concentratieproblemen van 
het kind. Ook andere factoren zouden naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter een rol in deze vermoeidheid en het 
bedplassen kunnen spelen, zoals de wens van [kind] om beroemd te worden. Voorshands kan daaruit echter niet geconcludeerd 
worden dat [kind] nog steeds geen enkele omgang met zijn vader zou moeten hebben. Een medische contra-indicatie voor omgang is 
door de vrouw niet aannemelijk gemaakt en daarvan is ook anderszins niet, althans onvoldoende gebleken."  
De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 4 mei 2007 verdachte veroordeeld haar medewerking te verlenen aan de 
omgangsregeling onder verbeurte van een dwangsom en [vader] gemachtigd dit vonnis zonodig met behulp van de sterke arm van 
politie en justitie ten uitvoer te leggen. De voorzieningenrechter heeft hierbij overwogen dat de vrouw ter terechtzitting in kort geding 
desgevraagd heeft verklaard niet bereid te zijn de door het gerechtshof opgelegde omgangsregeling vrijwillig na te komen en desnoods 
bereid te zijn het maximum van de gevorderde dwangsom te betalen.  
 
4. Vaststaat - zoals reeds eerder overwogen - dat in de ten laste gelegde periode geen enkel omgangscontact heeft plaatsgevonden. 
Door [vader] is op de vastgestelde dagen en tijden getracht afgifte van [kind] te bewerkstelligen, maar verdachte heeft [kind] niet 
afgegeven. Bovendien waren verdachte en [kind] op een aantal data niet thuis. Verdachte heeft ervoor gekozen haar zoon niet (fysiek) 
te dwingen om mee te gaan met vader. Vader is steeds zonder [kind] vertrokken.  
 
Overmacht  
Het hof is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat verdachte heeft gehandeld in psychische overmacht. Het hof overweegt hiertoe 
het volgende.  
 
Noch op grond van hetgeen naar voren is gebracht ter terechtzitting noch uit overige feiten en omstandigheden is aannemelijk 
geworden dat verdachte op 6 mei 2007, 20 mei 2007 en 3 juni 2007 en ook overigens in de tenlastegelegde periode heeft gehandeld 
onder invloed van een zodanige psychische dwang, dat zij daaraan redelijkerwijs geen weerstand kon en behoefde te bieden. 
Verdachte heeft ervoor gekozen [kind] niet mee te geven aan zijn vader, terwijl zij hiertoe op grond van de rechterlijke beslissingen 
verplicht was. Aldus had verdachte anders moeten en kunnen handelen dan zij heeft gedaan. Er is niet gebleken van een zodanige 
psychische toestand bij verdachte dat zij niet anders kon of behoorde te handelen dan zij heeft gedaan, nu zij blijkens voorstaande 
opsomming een bewuste keuze heeft gemaakt naar aanleiding van haar eigen observaties en interpretaties van het gedrag van haar 
kind.  
 
Alhoewel de raadsvrouw voornoemd verweer juridisch heeft geëtiketteerd als psychische overmacht geeft het verweer het hof 
aanleiding het zodanig te begrijpen dat het ook moet worden verstaan als een beroep op overmacht in de zin van noodtoestand.  
 
Ter terechtzitting van het hof heeft verdachte aangegeven dat zij zich zag gesteld voor een duivels dilemma. Enerzijds was er de plicht 
om mee te werken aan de rechterlijke uitspraak en anderzijds de plicht om als verzorgende moeder haar minderjarige kind te 
beschermen. Verdachte heeft gekozen voor haar kind. In haar beleving zou het dwingen van [kind] om mee te werken aan de 
omgangsregeling beschadigend zijn voor haar zoon.  
 
Het hof stelt voorop dat de ouders niet in staat zijn gebleken zelf overeenstemming te bereiken over een omgangsregeling, zodat de 
beslissing daaromtrent in handen is gelegd van de rechter.  
Het gerechtshof heeft uiteindelijk beslist dat omgang dient plaats te vinden en in het verlengde hiervan heeft de voorzieningenrechter 
beslist dat verdachte hieraan moest meewerken. Gelet op de aard van omgangzaken heeft bij de totstandkoming van de 
omgangsregeling het belang van het kind vooropgestaan. Dit blijkt ook expliciet uit die rechterlijke beslissingen. De rechters achtten de 
omgang met zijn vader in het belang van [kind].  
 
Het niet nakomen van een rechterlijke uitspraak kan slechts in zeer bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd worden. Op partijen 
rust de plicht ook een tegen de wil van  der partijen doch in het belang van het kind vastgestelde omgangsregeling loyaal uit te 

voeren en daartoe de nodige voorbereidingen te treffen.  
 
Ter terechtzitting van het hof heeft de getuige-deskundige drs. A. de Jong (GZ-psycholoog) verklaard dat de toepassing van dwang 
schadelijk zou zijn geweest voor [kind]. In de gegeven situatie en op die momenten, met name de eerste drie ontmoetingen, kon van 
verdachte niet gevergd worden dat zij haar kind zou meegeven aan vader. Verdachte heeft vanuit gedragsdeskundig opzicht terecht 
gekozen voor haar kind, aldus De Jong.  
 
Het hof is van oordeel dat aan het puur op gedragskundige overwegingen berustende oordeel van deze getuige-deskundige geen 
doorslaggevende betekenis kan worden gehecht en dat meer gewicht moet worden toegekend aan het gegeven rechtsoordeel, temeer 
omdat daarbij - zoals aangegeven - ook het belang van het kind als uitgangspunt is genomen.  
Dat de verklaring van verdachte steun vindt in de verklaring van de getuige-deskundige leidt niet tot de conclusie dat verdachte ook 
een gerechtvaardigd beroep kan doen op overmacht in de vorm van noodtoestand. De wil van een kind is niet bepalend voor het 
uitvoeren van een omgangsregeling. Het hof is van oordeel dat verdachte haar kind op de omgangsmomenten had moeten afgeven 
aan vader, desnoods tegen de wil van het kind. Bij het afwegen van bovengenoemde belangen heeft verdachte niet de juiste keuze 
gemaakt. Verdachte heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een zodanig conflict van plichten dat zij niet aan de 
rechterlijke uitspraak kon voldoen. 
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Het beroep op overmacht wordt derhalve op beide onderdelen verworpen.  
 
Noodweer(exces)  
De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting van het hof subsidiair aangevoerd dat verdachte dient te worden ontslagen van 
alle rechtsvervolging, nu zij heeft gehandeld uit noodweer(exces). Dit verweer wordt verworpen, omdat het hof uitgaat van de gang van 
zaken zoals hiervoor geschetst en er derhalve geen sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van in dit geval 
een anders lijf, te weten dat van [kind]. [vader] kwam in het kader van de omgangsregeling met recht en reden - en derhalve niet 
wederrechtelijk - zijn kind ophalen en ook is niet gebleken van enig fysiek ingrijpen van [vader] in de richting van [kind]. Om die reden 
mist het verweer feitelijke grondslag.  
 
Het hof acht verdachte strafbaar, nu ook overigens geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.  
 
Strafmotivering  
Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is 
begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.  
 
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan onttrekking van haar destijds 9-jarige zoon [kind] aan het wettig gezag. Door de rechtens 
vastgestelde omgangsregeling niet na te leven heeft zij de vader het recht ontnomen om in een belangrijke levensfase van het kind 
een rol te spelen en een band met het kind op te bouwen.  
 
Het hof heeft begrip voor het feit dat verdachte meende te handelen in het belang van haar kind, maar ze heeft daarbij een rechterlijke 
uitspraak welbewust genegeerd.  
 
Voorts heeft het hof er rekening mee gehouden dat de omgangsproblemen een onderdeel zijn van een slepende 
echtscheidingsproblematiek, waarvoor beide ouders verantwoordelijkheid dragen.  
 
Verder heeft het hof gelet op een uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 14 september 2010, waaruit blijkt dat verdachte 
niet eerder is veroordeeld wegens strafbare feiten.  
 
Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat de oplegging van een geheel voorwaardelijke werkstraf van 60 uren passend en 
geboden is. In deze straf komt enerzijds het strafwaardige gedrag tot uitdrukking, maar anderzijds ook de bijzondere omstandigheden 
waarmee het hof rekening houdt. De voorwaardelijke straf dient ook als waarschuwing en als stok achter de deur, teneinde te 
voorkomen dat verdachte zich nogmaals schuldig maakt aan (soortgelijke) strafbare feiten.  
 
Toepassing van wetsartikelen  
Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 279 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten 
tijde van het bewezen verklaarde.  
 
De uitspraak  
 
HET HOF,  
RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:  
 
vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:  
 
verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;  
 
verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is 
aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;  
 
veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van zestig uren, met bevel voor het geval dat 
de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van dertig dagen zal worden 
toegepast;  
 
beveelt dat de werkstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde 
zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.  
 
 
Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter, mr. J.J. Beswerda en mr. G.M. Meijer-Campfens, in 
tegenwoordigheid van mr. J. Brink als griffier. 
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CENTRAAL 

TUCHTCOLLEGE 
 voor de Gezondheidszorg 

Beslissing in de zaak onder nummer C2012.231 van: 
A., wonende te B., appellant, klager in eerste aanleg, 
tegen 
 
C., gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam te D., 
verweerster in beide instanties, gemachtigde: 
mr. F. Westenberg. 
 
1. Verloop van de procedure 
 
A. - hierna: klager - heeft op 3 maart 2011 bij het Regionaal 
Tuchtcollege te 
's-Gravenhage tegen C. - hierna: de gz-psycholoog - een 
klacht ingediend. Bij beslissing van 10 april 2012, met kenmerk 
2011-041, heeft dat College de klacht afgewezen. 
Klager is van die beslissing tijdig in hoger beroep gekomen. De 
gz-psycholoog heeft een verweerschrift in hoger beroep 
ingediend. 
De zaak is in hoger beroep behandeld ter openbare 
terechtzitting van het Centraal Tuchtcollege van 31 januari 
2013, waar klager en de gz-psycholoog zijn verschenen, de 
laatste bijgestaan door haar gemachtigde. 
2. Beslissing in eerste aanleg 
Het Regionaal Tuchtcollege heeft aan zijn voormelde 
beslissing de volgende overwegingen ten grondslag gelegd: 
 
“2. De feiten 
 
Klager is de vader van E., geboren op 15 september 1994. 
Klager heeft, tezamen met de moeder van wie hij gescheiden 
is, het gezag over zijn zoon. 
In augustus 2007 is E. onder behandeling gekomen bij de 
Psychologenpraktijk F. te G. in verband met 
ontwikkelingsproblemen op sociaal-emotioneel gebied. Omdat 
er een vermoeden van de aanwezigheid voor een 
autismespectrumstoornis bestond, is E. op 9 september 2007 
voor verdere diagnose doorverwezen naar het Centrum voor 
Autisme te D.. Van deze doorverwijzing is klager op de hoogte 
gesteld. 
 
Op 2 februari 2008 heeft aanmelding bij het Centrum voor 
Autisme plaatsgevonden, alwaar de GZ-psycholoog werkzaam 
is. Bij de inschrijving heeft de moeder verklaard dat zij als 
enige het gezag over haar zoon droeg. Vervolgens is de GZ-
psycholoog de behandeling gestart, zonder de vader hierover 
in te lichten of om toestemming te vragen. 

Naast het onderzoek naar de autismespectrumstoornis, is er 
door de GZ-psycholoog ook onderzoek verricht naar de 
aanwezigheid van andere stoornissen. Tijdens de gesprekken 
die in dat kader door de GZ-psycholoog met zowel de moeder 
als E. in oktober 2008 werden gevoerd, bleek dat naast de 
moeder ook klager het gezag over E. had. De GZ-psycholoog 
heeft de moeder er toen op gewezen dat, in het geval er 
sprake is van gezamenlijk gezag over een minderjarige, de 
toestemming van beide ouders voor een behandeling vereist 
was. De moeder heeft de GZ-psycholoog toen aangegeven dat 
zij haar voormalige echtgenoot zelf zou informeren over de 
behandeling. De GZ-psycholoog heeft nadien niet van de 

moeder vernomen dat klager bezwaren had tegen de 
behandeling van E.. 

Vervolgens heeft E. in afzonderlijke gesprekken met de GZ-
psycholoog aangegeven dat hij niet wilde dat klager bij de 
behandeling betrokken zou worden. Ook de moeder gaf aan 
dat zij niet wilde dat haar voormalig echtgenoot bij de 
behandeling betrokken werd. De GZ-psycholoog heeft het 
verzoek van de zoon om zijn vader niet bij de behandeling te 
betrekken, op 16 oktober 2008 besproken in het 
multidisciplinair cliëntoverleg. Naar aanleiding daarvan is 
besloten om in het belang van de behandeling, het verzoek 
van E. te honoreren en klager niet te betrekken bij de 
behandeling. 

Op 27 januari 2010 heeft klager de GZ-psycholoog gevraagd 
geïnformeerd te worden omtrent de behandeling van E.. 

Op 8 februari 2010 is klager na instemming van E., 
geïnformeerd over de gestelde diagnose en behandeling. Ook 
heeft de GZ-psycholoog toen de eerder verzonden 
huisartsenbrief in kopie aan klager gestuurd. Op 1 maart 2010 
heeft het eindgesprek met E. en de moeder plaatsgevonden en 
is de behandeling beëindigd. 

Op 24 maart 2010 heeft er een gesprek plaatsgevonden 
tussen klager en de GZ-psycholoog. In dit gesprek is klager 
nader geïnformeerd omtrent de totstandkoming van de 
diagnose en de behandeling.  

Op 18 april 2011 heeft klager de GZ-psycholoog verzocht om 
inzage in het medisch dossier van E.. Omdat deze toen de 
leeftijd van 16 jaren had bereikt, heeft de GZ-psycholoog 
klager aangegeven dat inzage pas kon worden verschaft als E. 
daarvoor de benodigde toestemming zou geven. 

3. De klacht 

Klager verwijt de GZ-psycholoog kort gezegd het navolgende: 

- De GZ-psycholoog heeft klager als mede gezagdragende 
over zijn destijds minderjarige zoon, niet geïnformeerd omtrent 
zijn behandeling; 

- De GZ-psycholoog heeft klager ten onrechte niet betrokken 
bij de behandeling 

van E. waardoor een onjuiste diagnose is gesteld; 

- De GZ-psycholoog heeft klager ten onrechte geweigerd om, 
desgevraagd, 

inzage in het medisch dossier van E. te verschaffen. 

4. Het standpunt van de GZ-psycholoog 

De GZ-psycholoog heeft de klacht en de daaraan ten 
grondslag gelegde stellingen bestreden. Voor zover nodig 
wordt daarop hieronder ingegaan. 
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5. De beoordeling 

5.1 Als hoofdregel geldt dat voor de behandeling van een 
minderjarige de toestemming van alle gezagdragers vereist is. 
Een medisch hulpverlener is gehouden na te gaan wie als 
gezaghouder moet worden aangemerkt. Dit heeft in casu ook 
plaatsgevonden doordat de GZ-psycholoog bij de moeder van 
de minderjarige patiënt heeft geïnformeerd wie het gezag over 
E. had. De moeder heeft toen evenwel onjuiste informatie 
verschaft door aan te geven dat zij als enige het gezag over 
het kind droeg. 

5.2 Het College heeft in het dossier geen aanwijzingen 
gevonden die voor de GZ-psycholoog aanleiding hadden 
moeten geven om te twijfelen aan de juistheid van de door de 
moeder verstrekte informatie. De GZ-Psycholoog mocht er dan 
ook van uit gaan dat de verschafte informatie juist was. 
Hierdoor was er voor de gz-psycholoog geen reden om het 
gezagsregister te raadplegen. 

5.3 Toen in oktober 2008 bleek dat naast de moeder ook 
klager het gezag over het minderjarige kind had, is met de 
moeder afgesproken dat zij klager zou informeren omtrent de 
behandeling. Er waren voor de GZ-psycholoog nadien geen 
aanwijzingen om aan te nemen dat de moeder klager niet op 
de hoogte had gesteld en/of dat klager bezwaren had tegen de 
behandeling. Daarbij overweegt het College dat klager van de 
verwijzing naar het Centrum Autisme op de hoogte was gesteld 
en dus ook zelf tussentijds had kunnen informeren naar de 
stand van zaken. 

5.4 Onder bovengenoemde feiten en omstandigheden mocht 
de GZ-psycholoog er van uit gaan dat klager op de hoogte was 
van het feit dat er een behandeling plaatsvond en hij daarmee 
(stilzwijgend) instemde. Voor het vragen van een uitdrukkelijke 
toestemming voor de behandeling aan klager door de GZ-
psycholoog was dan ook geen aanleiding. De arts heeft 
gehandeld binnen de kaders van de KNMG-wegwijzer 
“Dubbele toestemming gezagdragende ouders voor 
behandeling van minderjarige kinderen, versie 28 oktober 
2011”. Weliswaar gelden deze normen niet voor GZ-
psychologen, die immers geen arts zijn, maar naar het oordeel 
van het College mag aangenomen worden dat deze normen 
eveneens van toepassing zijn op het handelen of nalaten van 
GZ-psycologen. Zij berusten immers op voor beide 
beroepsgroepen geldende wettelijke bepalingen. 

5.5 Hoewel het in retrospectief - zoals de arts ter zitting ook 
zelf heeft aangegeven- te verkiezen zou zijn geweest dat de 
GZ-psycholoog klager ook zelfstandig zou hebben 
geïnformeerd over de voortgang van de behandeling, is het 
College van mening dat het feit dat dit niet is gebeurd, niet 
dusdanig dat dit het opleggen van een tuchtrechtelijke 
maatregel rechtvaardigt. 

5.6 De honorering van het uitdrukkelijk verzoek van de moeder 
en E. om klager niet te betrekken bij de behandeling door de 
GZ-psycholoog, heeft eerst plaatsgevonden nadat hierover 
binnen de multidisciplinaire cliëntbespreking, overeenstemming 
was bereikt. De gz-psycholoog heeft daarmee zorgvuldig 
gehandeld. Het is het College niet gebleken dat het feit dat 
klager niet bij de behandeling is betrokken tot een onjuiste 
diagnose heeft geleid. Ook dit klachtonderdeel zal daarom als 
ongegrond worden afgewezen. 

5.7 Voor wat betreft het derde klachtonderdeel geldt dat op het 
moment dat klager om inzage in het medisch dossier van E. 
heeft verzocht, E. inmiddels de leeftijd van 16 jaren had 
bereikt. Daardoor stond het de GZ-psycholoog niet vrij om 
deze informatie, zonder toestemming van E., aan klager te 
verschaffen. Niet is komen vast te staan dat deze toestemming 
door E. is gegeven.” 

3. Vaststaande feiten en omstandigheden 

Voor de beoordeling van het hoger beroep gaat het Centraal 
Tuchtcollege uit van de feiten en omstandigheden zoals 
weergegeven onder “2. De feiten” van de beslissing in eerste 
aanleg, welke weergave in hoger beroep niet is bestreden. 

4. Beoordeling van het hoger beroep 

4.1 Klager heeft in hoger beroep zijn klacht herhaald en nader 
toegelicht. 

4.2 De gz-psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd. 

4.3 Met betrekking tot de klacht van klager dat hij ten onrechte, 
in strijd met de voorschriften betreffende het 
toestemmingsvereiste, vermeld onder 5.4 van de aangevallen 
uitspraak, niet is betrokken bij de behandeling van E., wordt 
het volgende overwogen. 

Krachtens artikel 7:450, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is, 
indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar 
nog niet die van zestien jaren heeft bereikt (de 
leeftijdscategorie waartoe E. tijdens zijn behandeling 
behoorde) voor verrichtingen ter uitvoering van een 
behandelingsovereenkomst tevens de toestemming vereist van 
de ouders die het gezag over hem uitoefenen. De verrichting 
kan evenwel -zo vervolgt deze bepaling- zonder toestemming 
van de ouders worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is 
teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede 
indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de 
verrichting weloverwogen blijft wensen. Dit laatste is in het 
onderhavige geval niet aan de orde. 

4.4 Een voor artsen bestemde richtlijn inzake het 
toestemmingsvereiste is neergelegd in de KNMG-Wegwijzer 
dubbele toestemming gezagdragende ouders voor 
behandeling van minderjarige kinderen. Het Centraal 
Tuchtcollege is met het Regionaal Tuchtcollege van oordeel 
dat het in deze wegwijzer gestelde tevens geldt voor gz-
psychologen omdat het is gebaseerd op het hiervoor 
genoemde wetsartikel. 

In deze wegwijzer is het volgende vermeld; 

- Bij een nieuwe behandelrelatie met een patiënt jonger dan 
zestien jaar, die wordt begeleid door één ouder, is de arts in 
beginsel gehouden te informeren naar de 
gezagsverhoudingen. Dit, opdat zo nodig ook de andere 
gezagsdragende ouder expliciet om toestemming kan worden 
gevraagd. Is er reden voor twijfel aan de informatie die de 
ouder verstrekt, dan kan het gezagsregister worden 
geraadpleegd. 
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- Als één van beide gezagsdragende ouders op het spreekuur 
verschijnt, mag de arts ervan uitgaan dat deze namens de 
andere gezagsdragende ouder spreekt, ook al is sprake van  

echtscheiding. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat de niet 
aanwezige ouder een andere mening is toegedaan, moet hij 
deze expliciet om toestemming vragen. 

4.5 Voor de beoordeling van voormelde klacht zijn met name 
de volgende -reeds in de aangevallen uitspraak vermelde- 
feiten en omstandigheden van belang. 

Bij de inschrijving van E. op 2 februari 2008 bij het Centrum 
voor Autisme te D. heeft de moeder verklaard dat zij als enige 
het gezag over haar zoon had. 

Op of omstreeks 16 oktober 2008 is aan de gz-psycholoog 
gebleken dat naast de moeder ook klager het gezag over E. 
had. De gz-psycholoog heeft de moeder er toen op gewezen 
dat voor de behandeling van E. de toestemming van beide 
ouders vereist was. De moeder heeft daarop te kennen 
gegeven dat zij klager zou informeren. De gz-psycholoog heeft, 
naar haar zeggen, nadien niet vernomen van bezwaren van 
klager tegen de behandeling van E.. 

4.6Het Centraal Tuchtcollege is van oordeel dat uit de hiervoor 
weergegeven regels voortvloeit dat het op de weg van de gz-
psycholoog had gelegen bij de aanvang van de behandeling 
van E. na te gaan of de moeder als enige het ouderlijk gezag 
had omdat die situatie -ook in 2008- veeleer uitzondering dan 
regel was. In ieder geval had zij toen haar in oktober 2008 
bleek dat naast de moeder ook klager het ouderlijk gezag had, 
klager alsnog om toestemming voor de behandeling van E. 
moeten vragen.Onder de gegeven omstandigheden had de gz-
psycholoog het informeren van klager niet mogen overlaten 
aan de moeder. Daaraan doet niet af dat de klager van de 
verwijzing van E. naar het Centrum voor Autisme op 9 
september 2007 op de hoogte was gesteld. Immers, bij dit 
Centrum was sprake van een nieuwe behandelrelatie, hetgeen 
voor de gz-psycholoog als behandelaar betekende dat zij zich 
behoorde te vergewissen van de gezagsverhoudingen. 

4.7 Het Centraal Tuchtcollege is in verband met het 
voorgaande -anders dan het Regionaal Tuchtcollege- van 
oordeel dat de gz-psycholoog er niet vanuit mocht gaan dat 
klager stilzwijgend instemde met de behandeling van E.. 
Geoordeeld moet worden dat de gz-psycholoog door klager 
niet expliciet om toestemming te vragen nadat haar in oktober 
2008 gebleken was dat de moeder van E. op 2 februari 2008 
onjuiste informatie had verstrekt over het ouderlijk gezag, heeft 
gehandeld in strijd met de voor haar geldende regels inzake 
het vragen van toestemming. Dit moet de gz-psycholoog 
tuchtrechtelijk worden aangerekend. 

Het Centraal Tuchtcollege hecht er aan hierbij op te merken 
dat de gz-psycholoog heeft verklaard -en door overlegging van 
het desbetreffende stuk in hoger beroep heeft geïllustreerd- dat 
naar aanleiding van het gebeurde de interne Richtlijn van het 
Centrum Autisme is aangepast om herhaling in de toekomst te 
voorkomen. 

4.8 De stelling van klager dat als gevolg van het feit dat hij niet 
bij de behandeling van E. is betrokken, een onjuiste diagnose 

is gesteld, is op geen enkele wijze onderbouwd en dient reeds 
daarom te worden gepasseerd. 

4.9 Ter zake van het klachtonderdeel dat de gz-psycholoog ten 
onrechte heeft geweigerd om klager desgevraagd inzage in het 
medisch dossier van E. te verschaffen, stelt het Centraal 
Tuchtcollege voorop dat het verzoek om inzage niet aan de gz-
psycholoog is gedaan, maar aan (de directeur behandelzaken 
van) het centrum. Naar het oordeel van het College kan de gz-
psycholoog reeds om die reden op dit punt geen verwijt 
worden gemaakt, zodat het klachtonderdeel niet slaagt. 

4.10 Het voorgaande voert tot de conclusie dat de klacht deels 
gegrond is.Het Centraal Tuchtcollege acht het opleggen van de 
maatregel van een waarschuwing ter zake van het handelen 
van de gz-psycholoog passend en geboden. Daarbij merkt het 
College op dat een waarschuwing een zakelijke terechtwijzing 
is die de onjuistheid van een handelwijze naar voren brengt 
zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken. 

4.11 Om redenen, aan het algemeen belang ontleend, zal de 
beslissing op na te melden wijze worden bekendgemaakt. 

5. Beslissing 

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: 

vernietigt de beslissing waarvan beroep, voor zover daarin het 
klachtonderdeel ongegrond is verklaard inzake het in strijd met 
de voorschriften betreffende het toestemmingsvereiste niet 
betrekken van klager bij de behandeling van zijn zoon; 

en opnieuw rechtdoende: 

verklaart de klacht in zoverre alsnog gegrond; 

waarschuwt de gz-psycholoog; 

verwerpt het beroep voor het overige; 

bepaalt dat deze beslissing op de voet van artikel 71 Wet BIG 
zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, en zal worden 
aangeboden aan het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 
Gezondheidszorg Jurisprudentie, Medisch Contact en 
hetTijdschrift GZ-Psychologiemet het verzoek tot plaatsing. 

Deze beslissing is gegeven in raadkamer door: mr. C.H.M. van 
Altena, voorzitter, 

mr. H.C. Cusell en mr. L.F. Gerretsen-Visser, leden-juristen en 
dr. G.M. van der Aalsvoort en prof. dr. M.J.M. van Son, leden-
beroepsgenoten en mr. M.H. van Gool, secretaris en 
uitgesproken ter openbare zitting van 4 april 2013. 

Voorzitter w.g. Secretaris  

 



Stichting Dwaze Vaders 

 

 

26  

Klacht Bureau Jeugdzorg 

Limburg 

 
 Nationale Ombudsman Rapport 2012/148 
 
Op 26 september, 15 oktober en 1 november 2011 ontving de 
Nationale ombudsman verzoekschriften van de heer X te 
Maastricht, met klachten over gedragingen van Bureau 
Jeugdzorg Limburg, vestiging Maastricht (BJZ). Naar deze 
gedragingen, die worden aangemerkt als gedragingen van 
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, werd een onderzoek 
ingesteld. 
  
Verzoeker klaagt over de wijze waarop Bureau Jeugdzorg 
Limburg, vestiging Maastricht, in de uitvoering van de 
ondertoezichtstelling van zijn drie kinderen met hem is 
omgegaan. Verzoeker klaagt er met name over dat BJZ: 
  
a. het "kennismakingsgesprek" met hem en zijn ex-echtgenote 
niet deugdelijk heeft vastgelegd; 
  
b. zich, gelet op het volgens verzoeker gekleurde plan van 
aanpak, niet onpartijdig heeft opgesteld; 
  
c. niet de koers die de Raad voor de Kinderbescherming had 
uitgezet heeft gevolgd; 
  
d. niet ervoor heeft zorg gedragen dat de door de rechter 
bekrachtigde omgangsregeling werd uitgevoerd. 
  
Ten slotte klaagt verzoeker erover dat de Raad van Bestuur 
van Bureau Jeugdzorg Limburg niet heeft zorg gedragen voor 
een serieuze klachtbehandeling door de klachtencommissie. 
  
Verzoeker voelt zich hierdoor niet gehoord. 
  
Bevindingen en beoordeling 
  
I Bevindingen 
  
Algemeen 
  
Verzoeker is in 2004 gescheiden en vanaf augustus 2010 heeft 
hij zijn drie kinderen niet meer gezien. Zijn kinderen zijn eind 
2010 onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg Limburg. In 
dat kader hadden twee gezinsvoogden een kennismaking met 
de kinderen op 21 december 2010 en een gesprek met 
verzoeker en zijn ex-echtgenote op 23 december 2010. De 
afspraak met de kinderen is telefonisch gemaakt met 
verzoekers ex-echtgenote op 17 december 2010 en aan haar 
is op 20 december 2010 gevraagd om verzoeker hiervan op de 
hoogte te stellen, aangezien het BJZ niet gelukt was om 
verzoeker telefonisch te bereiken. 
  
Daags na het kennismakingsgesprek met hem en zijn ex-
echtgenote verzond BJZ aan verzoeker een zogenaamde 
introductiebrief. Deze greep terug op de beschikking van de 
kinderrechter van 14 december 2010 waarbij de 
ondertoezichtstelling was uitgesproken, die BJZ had ontvangen 
op 22 december 2010. In de brief werd verder aangegeven 
welke gezinsvoogd verzoeker ging ondersteunen en 
begeleiden. Bij die brief waren twee brochures gevoegd; over 
de ondertoezichtstelling en over rechten en plichten van 

ouders. De brief was "in opdracht" van de desbetreffende 
gezinsvoogd verzonden. 
  
Naar aanleiding van zijn kennismakingsgesprek met de 
gezinsvoogden stuurde verzoeker op 30 december 2010 aan 
BJZ een pakket informatie over zijn gezin omdat hij het idee 
had dat deze informatie bij BJZ ontbrak. Dit pakket bestond uit 
kopieën van brieven en e-mails van verzoeker met onder meer 
school, zorgverleners, ex-echtgenote, de Raad voor de 
Kinderbescherming en verder een uitspraak van een 
klachtencommissie van een zorgverlener. Verzoeker gaf aan 
dat hij met belangstelling uitkeek naar een voorstel van de 
plannen van aanpak over zijn kinderen en maakte de 
opmerking dat een verbetering van de situatie volgens hem 
slechts te bereiken viel indien de onopgeloste problemen en 
het inadequate functioneren van zijn ex-echtgenote zouden 
worden aangepakt. 
  
Eén van de gezinsvoogden stuurde hierop een bevestiging van 
ontvangst, waarin vermeld staat: 
  
"In het gesprek is er ruimte om vragen te beantwoorden die 
betrekking hebben op de werkwijze van Bureau Jeugdzorg. 
Verder wil ik met u spreken over de bedreigende 
ontwikkelingen van de kinderen. Hoe kunnen ouders in 
samenwerking met Bureau Jeugdzorg tot een gezamenlijke 
aanpak komen om de kinderen veilig en leeftijd adequaat op te 
voeden. Bureau Jeugdzorg richt zich niet op de problemen die 
zich op partner nivo afspelen." 
  
Na vergeefse pogingen om met verzoeker in gesprek te 
komen, maakte BJZ plannen van aanpak en verzond deze op 
26 januari 2011 aan verzoeker. 
  
Hierin staat onder meer vermeld: 
  
" Voortgang 
  
Ouders zijn samen met gezinsvoogden in gesprek gegaan. 
Ouders laten horen dat zij het zeer oneens zijn over de 
inzichten van de opvoeding. Ouders zeggen dat zij wel het 
beste voor hun kinderen willen. Moeder geeft aan dat zij graag 
wil dat het heen en weer verwijten en het dwars liggen in het 
beslissen van de belangen van de kinderen ophoudt. Vader 
zegt dat hij niet verder kan praten omdat de gezinsvoogden 
achterstand in informatie hebben. Vader vraagt dan ook om 
eerst deze informatie aan de gezinsvoogden te verstrekken. 
Moeder toont zich open en werkt op een correcte wijze mee 
met de hulpverlening. De contacten met moeder verlopen 
correct. Vader geeft aan dat het hem veel tijd kost als hij met 
de gezinsvoogden in gesprek gaat. Vader is schriftelijk 
uitgenodigd met enkele datums voor een afspraak te plannen. 
Vader reageert schriftelijk met de mededeling dat hij de 
voorgestelde datums niet kan wegens omstandigheden. Vader 
stelt verder geen alternatieven voor. Voor de gezinsvoogden is 
het nog te kort om inzicht te hebben hoe de bereidheid van de 
ouders ten aanzien van de opvoeding van de kinderen (zal zijn; 
N.o.)." 
  
Verzoeker maakte schriftelijk bezwaar tegen de plannen van 
aanpak wegens een onjuiste voorstelling van zaken. 
  
Begin maart 2011 gaf verzoeker bij brief aan één van de 
gezinsvoogden toelichting op een voorval met zijn zoon. In die 
brief vroeg hij de gezinsvoogd om zijn aandacht te richten op 
de onderliggende oorzaken van de problemen die bij zijn ex-
echtgenote vandaan kwamen.  
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Hierop wilde de gezinsvoogd opnieuw met verzoeker in 
gesprek gaan. Vanwege de houding van de gezinsvoogd in het 
kennismakingsgesprek wilde verzoeker echter alleen een 
schriftelijke reactie van de gezinsvoogd. 
  
Vervolgens heeft BJZ meerdere malen vergeefse pogingen 
gedaan om met verzoeker in gesprek te komen en heeft 
verzoeker aan BJZ meerdere malen gevraagd naar schriftelijke 
voorstellen. 
  
Klachten van verzoeker en de behandeling daarvan 
  
Eerste klacht 
  
Op 27 juni 2011 diende verzoeker een klacht in over het 
kennismakingsgesprek van 23 december 2010 bij de 
klachtencommissie. Hierin klaagde verzoeker erover dat de 
gezinsvoogden geen behoorlijke uitleg hadden gegeven over 
de werkwijze van BJZ en dat zij niet in staat waren geweest 
een behoorlijk kennismakingsgesprek te voeren. 
  
Een maand later werden verzoeker en BJZ opgeroepen voor 
een hoorzitting bij de klachtencommissie op 23 augustus 2011. 
De klachtencommissie verzocht BJZ om verweer te voeren 
uiterlijk twee weken vóór de hoorzitting, dus op 9 augustus 
2011. Dit verweer verstuurde BJZ aan de klachtencommissie 
op 16 augustus 2011. Op 17 augustus 2011 ontving de 
klachtencommissie dat verweerschrift. Op 17 augustus 2011 
stuurde BJZ het verweerschrift aan verzoeker. Verzoeker 
verstuurde zijn reactie hierop op zaterdag 20 augustus 2011 
aangetekend naar het postbusnummer van de 
klachtencommissie. Hierin gaf verzoeker aan geen gebruik te 
willen maken van de gelegenheid om te worden gehoord 
aangezien hem inmiddels was gebleken dat elk contact met 
BJZ leidde tot ondeugdelijke aannames, ondeugdelijke 
conclusies en ondeugdelijke verslaglegging. 
  
De klachtencommissie ontving de reactie van verzoeker op 
dinsdag 23 augustus 2011 pas na de hoorzitting. De 
klachtencommissie oordeelde op 28 september 2011 dat 
verzoeker de mogelijkheid om op het verweer te reageren 
onbenut had gelaten door niet tijdig een bericht van 
verhindering te verzenden. Om die reden was de 
klachtencommissie aan de inhoud van verzoekers reactie van 
20 augustus 2011 voorbij gegaan. Dat verzoeker in die reactie 
had geschreven dat volgens hem elk contact met BJZ leidde 
tot ondeugdelijke aannames, conclusies en verslaglegging, 
nam de klachtencommissie wel op in haar oordeel. De 
klachtencommissie achtte verzoekers klacht ongegrond. 
Hieraan lag ten grondslag dat de gezinsvoogden in voldoende 
mate hadden getracht met verzoeker in contact te komen en 
dat het gestelde door verzoeker onvoldoende was weerlegd. 
  
De Raad van Bestuur zag geen aanleiding van de uitspraak 
van de klachtencommissie af te wijken en verklaarde 
verzoekers (eerste) klacht op 26 oktober 2011 ongegrond. 
  
Tweede klacht 
  
Tegelijk met zijn reactie op het verweerschrift van BJZ inzake 
de eerste klacht diende verzoeker op 20 augustus 2011 een 
tweede klacht in bij de klachtencommissie waarin hij zijn 
onvrede uitte over de onzorgvuldigheid waarmee de 
gezinsvoogden met zijn privégegevens waren omgegaan. 
Gegevens over hem en zijn kinderen en hun moeder waren 
namelijk bij een inbraak thuis bij één van de gezinsvoogden in 
de maand februari 2011 gestolen. Het betrof niet alleen 

gegevens die op de laptop van de gezinsvoogd stonden, maar 
ook gegevens uit het papieren dossier. 
  
De klachtencommissie schreef aan verzoeker op 23 september 
2011 dat zij die klacht niet in behandeling nam omdat het geen 
gedraging jegens verzoeker was. Wel constateerde de 
klachtencommissie dat door de gezinsvoogd adequaat was 
gehandeld na constatering van de diefstal. In haar uitspraak 
legde de klachtencommissie de focus (evenals de Raad van 
Bestuur eerder had gedaan) volgens verzoeker alleen op de 
diefstal van de laptop. Verzoeker vond dit daarom een 
onzorgvuldige klachtbehandeling en wendde zich op 26 
september 2011 tot de Nationale ombudsman. 
  
Na interventie van de Nationale ombudsman is de Raad van 
Bestuur alsnog inhoudelijk op de kwestie ingegaan. 
  
Derde klacht 
  
Tijdens de behandeling van de eerste en tweede klacht diende 
verzoeker op 2 september 2011 een derde klacht in bij de 
klachtencommissie naar aanleiding van het verweerschrift van 
BJZ aan de klachtencommissie en de daarin gegeven 
informatie van de gezinsvoogden. Hij klaagde er onder meer 
over dat de gezinsvoogd en de teamleider in het verweerschrift 
onjuiste en misleidende informatie hadden gegeven. 
Aangezien verzoeker hierop niets vernam, herinnerde hij de 
klachtencommissie per brief van 26 september, ontvangen op 
30 september, aan zijn brief van 2 september 2011. 
  
De klachtencommissie schreef hierop op 26 oktober 2011 aan 
verzoeker dat zijn derde klacht voortborduurde op zijn eerste 
die bij de klachtencommissie in behandeling was en inmiddels 
was afgewikkeld. Voor het feit dat hem geen 
ontvangstbevestiging van de brief van 2 september 2011 was 
verzonden, bood de klachtencommissie zijn excuses aan. 
  
Vierde klacht 
  
Tijdens de behandeling van de eerste, tweede en derde klacht 
diende verzoeker op 12 september 2011 een vierde klacht in 
bij de klachtencommissie. Hierin uitte hij zijn onvrede over de 
plannen van aanpak. Het plan van aanpak inzake zijn oudste 
dochter was volgens verzoeker gebrekkig en eenzijdig 
opgesteld. 
  
Deze klacht heeft de klachtencommissie niet in behandeling 
genomen. Volgens haar betrof de klacht geen gedraging van 
een medewerker van BJZ. De klacht werd opgevat als een 
verzoek tot wijziging van dossiergegevens zoals die vermeld 
stonden in het desbetreffende plan van aanpak en om die 
reden op 22 september 2011 doorgestuurd naar de teamleider 
van BJZ ter behandeling. Hierop nodigde de teamleider 
verzoeker uit om in gesprek te gaan, waarop verzoeker niet is 
ingegaan. Op 28 september 2011 zond BJZ verzoeker nieuwe 
plannen van aanpak toe. 
  
Klacht bij Nationale ombudsman 
  
Op 15 oktober 2011 wendde verzoeker zich opnieuw tot de 
Nationale ombudsman aangezien het hem niet lukte zijn 
klachten door de klachtencommissie inhoudelijk te laten 
behandelen. Verzoeker kreeg het gevoel dat BJZ hem niet 
serieus nam. Op 1 november 2011 vulde verzoeker zijn klacht 
aan. 
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Onvrede verzoeker 
  
1. Verzoeker heeft in zijn brieven aan de Nationale 
ombudsman aangegeven dat het kennismakingsgesprek met 
de gezinsvoogden niet naar zijn tevredenheid was verlopen. 
Verzoeker kreeg geen informatie over de werkwijze van BJZ. 
Pas na dit gesprek ontving verzoeker brochures over de 
ondertoezichtstelling en informatie over de rechten en plichten 
van de ouders. Volgens verzoeker heeft BJZ deze brochures 
kennelijk alsnog verzonden omdat hij bij het gesprek had 
aangegeven geen toelichting op de werkwijze van BJZ te 
hebben gekregen. 
  
2. In het kennismakingsgesprek kwam BJZ volgens verzoeker 
vooringenomen over. Verzoeker was van mening dat de 
gezinsvoogden daardoor niet op een behoorlijke manier het 
kennismakingsgesprek konden voeren. Volgens hem 
luisterden ze slechts naar het verhaal van zijn exechtgenote 
waardoor hij het gevoel kreeg dat BJZ de situatie niet objectief 
benaderde. Dat zijn ex-echtgenote al jaren onjuiste en 
misleidende informatie verstrekte aan de kinderen en anderen, 
was naar zijn mening bij BJZ kennelijk niet bekend. 
  
3. Het gevoel van vooringenomenheid werd voor verzoeker 
bevestigd door de eerste plannen van aanpak. Hierin werd 
volgens verzoeker de mening van zijn ex-echtgenote als feit 
gepresenteerd en vond hij zijn mening niet terug. Verzoeker 
had het idee dat gegevens zijn overgenomen uit een AMK-
rapportage en dat de gestelde doelen niet overeen kwamen 
met de door de Raad voor de Kinderbescherming 
geformuleerde doelen, terwijl die voor de rechter de basis 
waren voor de ondertoezichtstelling. 
  
4. Vanwege de volgens verzoeker vooringenomen opstelling 
van de gezinsvoogden, de ondeugdelijke vastlegging van het 
kennismakingsgesprek in de plannen van aanpak en het 
negeren van zijn bezwaren tegen de plannen van aanpak heeft 
verzoeker niet een nieuw gesprek met BJZ willen aangaan. 
Verzoeker vindt dat BJZ hem niet correct bejegende. Hij heeft 
het gevoel dat BJZ hem negeerde omdat hij niet precies deed 
wat BJZ van hem vroeg. Verzoeker heeft bij herhaling 
aangegeven dat BJZ schriftelijk met voorstellen kon komen. De 
gezinsvoogden gaven verzoeker het gevoel dat ze niet 
geïnteresseerd waren in wat verzoeker te vertellen had. Hij 
was van mening dat zijn ex-echtgenote en haar partner ervoor 
zorgden dat zijn kinderen van hem vervreemdden. Verzoeker 
vindt dat de gezinsvoogden de wettelijke taak hebben om de 
bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen tegen te gaan en 
dat zij dus zijn verhaal over ouderverstoting serieus moeten 
nemen en dat ze niet, zoals ze deden, het verblijf van zijn 
kinderen bij de ouder en haar partner, die de kinderen van hem 
vervreemden, moeten faciliteren. 
  
5. Ook door de wijze waarop de klachtencommissie zijn 
klachten vervolgens heeft behandeld, voelde verzoeker zich 
niet gehoord. 
  
Visie BJZ 
  
1. De Raad van Bestuur stelt voorop het te betreuren dat er, 
ondanks enkele daartoe ondernomen pogingen, geen gesprek 
tussen verzoeker en de medewerkers en de teamleider van 
BJZ te Maastricht heeft kunnen plaats vinden. Het is de Raad 
van Bestuur niet duidelijk welke redenen exact aan de 
verstoorde verhouding tussen verzoeker en medewerkers van 
BJZ ten grondslag liggen. Een gesprek had daar mogelijk 

duidelijkheid over kunnen geven en kunnen bijdragen aan een 
(betere) werkrelatie met verzoeker. 
  
2. Uit de beschikking van de rechter van 14 december 2010 
had BJZ begrepen dat verzoeker en zijn ex-echtgenote ieder 
een andere kijk hadden op wat nodig is voor de kinderen. Als 
gevolg van dat verschil in visie stagneerde de hulp aan de 
kinderen. Het was de bedoeling van de gezinsvoogden om met 
verzoeker en zijn ex-echtgenote tot overeenstemming te 
komen over belangrijke besluiten die in het belang van de 
kinderen moesten worden genomen. Om die reden gaven de 
gezinsvoogden in het kennismakingsgesprek aan dat het 
belang en de ontwikkeling van de kinderen voorop stonden en 
dat het voor beide ouders heel belangrijk is om hier oog voor te 
hebben. Volgens BJZ gaf verzoeker in dat gesprek aan dat hij 
vond dat de gezinsvoogden niet op de hoogte waren van de 
algehele problematiek in het gezin en dat de psychische 
problematiek van zijn ex-echtgenote meer aan bod moest 
komen. BJZ gaf aan dat het niet voorbij ging aan de problemen 
op partnerniveau, maar dat het de ouders adviseerde die 
problemen los te laten door zich als ouders te verplaatsen in 
wat hun kinderen nodig hebben, zodat hun kinderen zo min 
mogelijk last hebben van de strijd tussen hen. 
  
3. Voorts hadden de gezinsvoogden aangegeven dat de 
folders over de werkwijze van BJZ waren opgestuurd naar 
verzoeker en dat om die reden tijdens het gesprek daarop niet 
is ingegaan. Vragen daarover konden altijd in een volgend 
gesprek aan de orde komen. 
  
4. Desgevraagd gaf BJZ bij brief van 7 mei 2012 aan dat het 
hiervoor gestelde de algemene werkwijze van BJZ is, maar dat 
daarvan wordt afgeweken als één van de gezinsvoogden op de 
zitting bij de rechtbank aanwezig was, zoals in deze zaak. Of 
er bij het kennismakingsgesprek ruimte en tijd was om aan de 
ouders informatie te geven over het doel van de 
ondertoezichtstelling en de taak van de gezinsvoogd kon BJZ 
niet beantwoorden. 
  
5. In die brief gaf BJZ tevens aan dat het in het algemeen vaart 
op de door de Raad voor de Kinderbescherming uitgezette 
koers, zeker in het begin van de ondertoezichtstelling. Soms, 
zoals in deze zaak, doen zich situaties voor die een afwijking 
van het standpunt van de Raad noodzakelijk maken. De 
opdracht om zorg te dragen voor de uitvoering van de door de 
rechter vastgestelde omgangsregeling bleek voor BJZ moeilijk 
uit te voeren vanwege de ex-partnerstrijd en de onwil van de 
kinderen om mee te werken. 
  
6. BJZ gaf voorts in de brief van 7 mei 2012 aan dat het zich 
ervan bewust is al het mogelijke te moeten doen om de 
omgang vorm te (doen) geven, maar dat het in deze zaak 
gehinderd werd doordat verzoeker op geen enkele wijze in 
overleg wilde treden met medewerkers van BJZ. Vele 
pogingen van BJZ om met verzoeker in contact te komen om 
tot een goede afstemming en samenwerking te komen, hebben 
helaas tot niets geleid. De klachten zijn volgens de teamleider 
serieus opgepakt. Verzoeker is vier keer uitgenodigd voor een 
bemiddelingsgesprek. Verzoeker is echter geen enkele keer 
verschenen. 
  
7. Desgevraagd gaf de Raad van Bestuur bij brief van 24 mei 
2012 aan dat een gezinsvoogd in het kennismakingsgesprek 
heeft stil gestaan bij de inhoud van het raadsonderzoek, bij de 
strekking daarvan en bij de behandeling door de kinderrechter. 
Aan verzoeker en zijn ex-echtgenote is toen gevraagd of zij 
hadden begrepen waarom de Raad voor de  
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Kinderbescherming en de rechter vonden dat er een 
ondertoezichtstelling moest komen. Nadat ze dit bevestigend 
hadden beantwoord is met hen gesproken over de wijze 
waarop de bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen zo 
snel mogelijk gestopt kon worden. Vervolgens hebben de 
gezinsvoogden een inhoudelijke toelichting gegeven over de 
wijze waarop BJZ werkt. Daarbij is benadrukt dat BJZ in het 
bijzonder de belangen van de kinderen als uitgangspunt zou 
nemen en zich minder zou focussen op de ouder, 
respectievelijk ex-partnerproblematiek. BJZ is daarbij niet 
uitdrukkelijk op de rechten en plichten van de ouders ingegaan, 
maar heeft gezegd dat als verzoeker en zijn ex vragen 
daarover hadden, zij deze aan de gezinsvoogden konden 
stellen. Voorts gaf de gezinsvoogd aan dat het opvallend was 
dat verzoeker destijds aangaf dat de gezinsvoogden blijkbaar 
niet begrepen welke problematiek zich hier voordeed en 
daarom zou hij zijn visie daarop aan de gezinsvoogden 
toesturen. 
  
8. In die brief (van 30 december 2010) gaf verzoeker volgens 
BJZ aan dat het belang van de kinderen zou zijn gebaat met 
het werken aan het veranderen van het zijns inziens gestoorde 
gedrag van zijn ex-echtgenote. Verzoeker was daarop 
voortdurend gefocust, terwijl BJZ van het begin af aan heeft 
aangegeven dat verzoeker en zijn ex snel moesten beginnen 
met het gemeenschappelijk opvoeden van hun kinderen. 
  
9. De gezinsvoogd wil graag een gesprek met verzoeker omdat 
hij dit van belang acht voor de ontwikkeling van verzoekers 
kinderen. 
  
10. BJZ is van mening dat het afdwingen van een 
omgangsregeling tegen de belangen van de kinderen in, meer 
schade toebrengt aan de ontwikkeling van de kinderen dan 
vaak wordt verondersteld. In die zin is het voor BJZ moeilijk te 
begrijpen dat verzoeker zijn eigen belangen klaarblijkelijk laat 
prevaleren boven die van de kinderen, daarbij BJZ en passant 
verwijtend dat het hen niet volgt in zijn visie. 
  
Nadere visie verzoeker 
  
1. Verzoeker is van mening dat zijn zoon eind 2010 wel contact 
met hem wilde en dat zijn dochters emotioneel van hun 
moeder geen toestemming hebben gekregen om contact met 
hem te hebben. Verzoeker heeft BJZ meermalen gevraagd om 
met de kinderen langs te komen. Verder heeft hij met een brief 
eind mei 2011 aan BJZ gevraagd hoe BJZ het herstellen van 
contact wilde vormgeven. Daarop heeft hij geen antwoord 
gekregen. 
  
2. Verzoeker heeft bij herhaling aangegeven dat BJZ moet 
werken aan de onderliggende oorzaken van de 
ontwikkelingsbedreiging van de kinderen. Deze oorzaken 
bestaan niet uit een gestoorde ex-echtgenote zoals BJZ stelt, 
maar uit inadequate strategieën, niet effectieve communicatie 
van zijn ex-echtgenote en verzonnen verhalen en verklaringen 
van zijn ex-echtgenote. 
  
3. BJZ blijft ten onrechte stellen dat verzoeker nergens op 
reageert, terwijl hij schriftelijke voorstellen wil en daarop zal 
reageren. 
  
4. Volgens verzoeker is de wettelijke taak van BJZ het 
organiseren van de door de Raad van de Kinderbescherming 
geadviseerde hulp en het nastreven van de doelen van de 
ondertoezichtstelling. Dat heeft BJZ volgens verzoeker niet 
gedaan. Het heeft beweerd zich te richten op het belang van 

de kinderen, maar volgt de verhalen van zijn ex-echtgenote. 
Het belang van de kinderen is slechts de kapstok waaraan 
door BJZ alles wordt opgehangen. Verzoeker heeft het gevoel 
dat BJZ afgaat op zijn onderbuikgevoelens. 
  
5. Verzoeker is het er niet mee eens dat BJZ meent dat hij zijn 
eigen belangen laat prevaleren. Hij heeft geen procedure tot 
nakoming van de zorgregeling gestart en verder maakt hij 
gebruik van zijn wettelijke mogelijkheden om zijn onvrede aan 
de orde te stellen door het indienen van klachten. Als BJZ dat 
hinderlijk vindt, dan is dat maar zo, aldus verzoeker. 
  
II Beoordeling 
  
1. Overheidsinstanties moeten bij de uitvoering van hun taken 
op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun 
belangen. Dit betekent dat de overheid de burger serieus 
neemt en met respect behandelt. Zoveel mogelijk, zoekt de 
overheid persoonlijk contact. Zij voorkomt problemen met de 
burger of lost ze op door goede communicatie. 
  
2. Het vereiste van goede voorbereiding houdt in dat 
overheidsinstanties bij de voorbereiding van hun handelingen 
de relevante informatie verwerven. Dit vereiste geldt ook voor 
instanties die overheidstaken verrichten, zoals de Bureaus 
Jeugdzorg. Dit vereiste impliceert dat de gezinsvoogden van 
BJZ actief bij de start van een ondertoezichtstelling informatie 
verwerft en deze toetst door middel van wederhoor bij de 
burger. 
  
2. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het belang van 
een goed begin van de contacten niet kan worden onderschat. 
Er heeft bij de start van de ondertoezichtstelling een 
kennismakingsgesprek plaatsgevonden met beide ouders 
gezamenlijk. Zowel naar verzoeker als in het onderzoek door 
de Nationale ombudsman heeft Bureau Jeugdzorg daarover 
wisselende mededelingen gedaan. In zijn eigen verslaglegging 
geeft verzoeker aan waar het volgens hem niet goed ging in 
dat gesprek. In elk geval had het voor BJZ duidelijk moeten zijn 
dat verzoeker moeite had met de inhoud van het gesprek, toen 
de gezinsvoogden de brief met bijlagen van verzoeker van 30 
december 2010 ontvingen. De Nationale ombudsman is van 
oordeel dat het in zo'n situatie goed is om zo snel mogelijk aan 
te sturen op een gesprek. Echter de brief van 6 januari 2011, 
waarmee verzoeker daartoe werd uitgenodigd, ontbeert een 
uitnodigend karakter. De gezinsvoogd geeft duidelijk aan 
waarover hij het in dat gesprek wil hebben en verder dat de 
werkwijze van BJZ aan de orde kan komen aan de hand van 
vragen. Geen enkele referentie is te vinden in de brief naar 
hetgeen verzoeker aan de orde probeert te stellen. 
  
3. Ook in de pogingen van BJZ daarna om met verzoeker in 
gesprek te komen, wordt niet meer gedaan dan hem uit te 
nodigen met vermelding van tijd en plaats, dan wel op een hem 
passend tijdstip. 
  
4. Ontegenzeggelijk heeft BJZ geprobeerd met verzoeker in 
contact te blijven na het eerste gesprek. Echter de pogingen 
daartoe strandden naar het oordeel van de Nationale 
ombudsman omdat er geen sprake is van een voldoende 
respectvolle benadering van verzoeker. Hij acht zich niet 
serieus genomen en daardoor ontstaat de vicieuze cirkel, 
waardoor een gesprek niet meer tot stand is gekomen en 
verzoeker slechts schriftelijk wil communiceren. Dan is er 
sprake van een geëscaleerd conflict. 
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5. De Nationale ombudsman bepleit in alle contacten tussen 
overheid en burger het belang van persoonlijk contact. Dat is in 
de eerste plaats het voeren van een gesprek. Echter als dat 
niet - meer - mogelijk is, resteren er zeker andere 
mogelijkheden dan het blijven aandringen op een gesprek. Eén 
daarvan is een respectvolle schriftelijke communicatie die het 
vertrouwen herstelt en vervolgens weer uitzicht biedt op 
persoonlijk contact in de vorm van een gesprek. 
  
6. In de omschrijving van de klacht door de Nationale 
ombudsman zijn vier aspecten van het gedrag van BJZ waar 
verzoeker over klaagt, verwoord. Het zijn de gevolgen van die 
slechte start tussen verzoeker en de gezinsvoogden. 
  
De Nationale ombudsman merkt daarover nog het volgende 
op. 
  
7. De Nationale ombudsman stelt vast dat BJZ tijdens de 
klachtbehandeling niet een eenduidige voorstelling van zaken 
heeft gegeven over hetgeen in het kennismakingsgesprek is 
besproken over de werkwijze en de folders daarover van BJZ. 
Nu BJZ de brochures niet bij het kennismakingsgesprek heeft 
overhandigd en de introductiebrief met brochures daags 
daarna heeft verzonden en in die brief niet aan dat gesprek 
heeft gerefereerd, wreekt zich hier het feit dat er geen 
verslaglegging heeft plaatsgevonden. 
  
8. De Nationale ombudsman stelt verder vast dat BJZ niet 
schriftelijk inhoudelijk heeft gereageerd op de ontvangen 
informatie. Kennelijk hebben verzoeker en BJZ elk een eigen 
visie op hetgeen in het belang van de kinderen is. Verzoeker is 
van mening dat de Raad voor de Kinderbescherming en de 
rechter de opdracht aan BJZ hebben geformuleerd en dat BJZ 
deze heeft uit te voeren. BJZ is van mening dat het in het 
belang van de kinderen zich moet laten leiden door hetgeen de 
kinderen willen. 
  
9. Ten aanzien van de serieuze klachtbehandeling door de 
klachtencommissie neemt de Nationale ombudsman, zoals 
eerder in rapport 2011/249 (te vinden onder 
www.nationaleombudsman.nl/rapporten) beschreven, voor de 
beoordeling van klachten over klachtbehandeling onder 
verantwoordelijkheid van BJZ als leidraad de handreiking 
"Goede klachtbehandeling in de Jeugdzorg" (rapport 2010/045, 
verschenen op 23 maart 2010). Een goede klachtbehandeling 
is belangrijk omdat het een onmisbaar 
terugkoppelingsmechanisme is voor de professionals. 
Zorgvuldig behandelde klachten kunnen zowel voor individuele 
professionals als voor de organisatie waarin zij werken 
aanwijzingen voor verbetering opleveren. Het is niet voor niets 
dat aan klachtbeoordelingen een aanbeveling verbonden kan 
worden. Doch afgezien van concrete aanbevelingen vormt 
klachtbehandeling een goede aanleiding voor de zelfreflectie 
die passend is voor professionals en professionele 
organisaties. Dit vraagt om een kwalitatief hoogwaardige 
klachtbehandeling waarvan goede communicatie met 
betrokkene, adequate reactietermijnen en een goed onderzoek 
van de klacht belangrijke onderdelen zijn. Op die manier 
voelen burgers die de moeite nemen een grief te uiten zich 
serieus genomen, hetgeen kan bijdragen aan het herstel van 
vertrouwen in de instantie. Het bestuur van een BJZ dient zorg 
te dragen voor een zorgvuldige klachtbehandeling, zowel 
binnen BJZ als door de klachtencommissie. 
  
10. Het vereiste van goede voorbereiding impliceert dat in het 
geval een door die overheidsinstantie ingestelde 
klachtencommissie een onderzoek instelt naar de gegrondheid 

van de klacht, daarbij in beginsel kennis dient te nemen van 
alle door betrokkenen aangedragen informatie die kan 
bijdragen aan de vaststelling van de feiten en de daarop 
volgende oordeelsvorming. Klachtbehandeling strekt er immers 
onder meer toe geschonden vertrouwen te herstellen. Om die 
functie te kunnen vervullen dient de behandeling van een 
klacht uiterst zorgvuldig te geschieden, waarbij voldoende 
open oog en oor voor de klacht wordt geboden. Op die wijze 
voelen klagers zich serieus genomen. 
  
11. De Nationale ombudsman stelt vast dat de eerste klacht 
die verzoeker aan de klachtencommissie had voorgelegd, 
betrekking had op het kennismakingsgesprek en de werkwijze 
van BJZ. De pijn voor verzoeker zat hem in de volgens hem 
vooringenomen opstelling van BJZ. Verzoeker heeft het 
verhaal van BJZ willen weerleggen door hierop een schriftelijke 
reactie te geven. Bedoeld was dat deze reactie de 
klachtencommissie bereikte voor de hoorzitting. Dat is niet 
gelukt. Ook heeft de klachtencommissie niet een mondelinge 
toelichting van verzoeker gekregen omdat hij niet naar de 
hoorzitting is gekomen. De klachtencommissie oordeelde 
vervolgens dat verzoeker de mogelijkheid om op het verweer 
van BJZ te reageren onbenut had gelaten door niet te komen 
naar en niet tijdig een bericht van verhindering te verzenden 
voor de hoorzitting. Om die reden was de klachtencommissie 
aan de inhoud van verzoekers schriftelijke reactie op het 
verweer van BJZ voorbij gegaan. 
  
12. De Nationale ombudsman acht deze uitkomst niet gewenst, 
te meer omdat, zoals verzoeker terecht aangeeft, een deel van 
de inhoud van die brief wel in het oordeel van de 
klachtencommissie is gebruikt. 
  
13. De Nationale ombudsman stelt ten aanzien van de tweede 
klacht (over de diefstal) vast dat de Raad van Bestuur pas door 
tussenkomst van de Nationale ombudsman naar boven heeft 
gekregen dat niet alleen de laptop van de gezinsvoogd was 
gestolen, maar ook dat de gestolen papieren het pakket aan 
informatie betrof dat verzoeker BJZ op 30 december 2010 had 
toegezonden. Daar ging het verzoeker om. Door de klacht niet-
ontvankelijk te verklaren omdat de diefstal niet een gedraging 
van BJZ zou betreffen, heeft verzoeker in eerste instantie geen 
inhoudelijk oordeel over zijn klacht gekregen. 
  
14. Voorts stelt de Nationale ombudsman vast dat de derde 
klacht over onjuiste en misleidende informatie van BJZ in zijn 
verweer, zoals BJZ stelt, betrekking had op de eerste klacht. 
  
15. Ten slotte stelt de Nationale ombudsman vast dat de 
klachtencommissie de vierde klacht van verzoeker over de 
inhoud van de plannen van aanpak niet in behandeling heeft 
genomen. Volgens haar betrof de klacht geen gedraging van 
een medewerker van BJZ. De klacht werd opgevat als een 
verzoek tot wijziging van dossiergegevens zoals die vermeld 
stonden in het desbetreffende plan van aanpak en om die 
reden doorgestuurd naar de teamleider. De teamleider wilde 
vervolgens daarop in gesprek met verzoeker. Naar het oordeel 
van de Nationale ombudsman kan er over de inhoud van een 
plan van aanpak een klacht worden ingediend en dient de 
Raad van Bestuur ervoor zorg te dragen dat de 
klachtencommissie deze als zodanig behandelt. 
  
16. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Raad van 
Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg zich niet voldoende 
heeft ingespannen om de behandeling van de klachten goed te 
laten verlopen. Hiermee heeft de Raad van Bestuur van BJZ 
gehandeld in strijd met het vereiste van goede voorbereiding.  
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De onderzochte gedragingen zijn daarmee niet behoorlijk. 
  
Het bovenstaande geeft de Nationale ombudsman aanleiding 
om de hierna volgende aanbeveling te geven aan de Raad van 
Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg. 
  
Conclusie 
  
De klachten over de onderzochte gedragingen van Bureau 
Jeugdzorg Limburg te Maastricht zijn gegrond wegens 
schending van het vereiste van goede voorbereiding. 
  
Aanbeveling 
  
De Nationale ombudsman geeft de Raad van Bestuur van 
Bureau Jeugdzorg Limburg in overweging om verzoeker te 
voorzien van een goede schriftelijke reactie op zijn zorgen en 
klachten, daarbij rekening houdend met de belangrijke punten 
die door verzoeker zijn aangegeven in zijn hiervoor genoemde 
derde en vierde klacht en met inachtneming van bovenstaand 
oordeel. 
  
Slotbeschouwing 
  
De Nationale ombudsman hecht eraan dat iedereen die 
geconfronteerd wordt met een concrete gedraging van een 
Bureau Jeugdzorg, kan klagen. Bureau Jeugdzorg kent een 
informele en een formele klachtbehandeling. Informele 
klachtbehandeling vindt plaats op uitvoerend niveau en is 
gericht op conflictoplossing en relatieherstel. Elke uiting van 
onvrede van een ieder dient adequaat door het uitvoerend 
niveau behandeld te worden als klacht. Wordt gekozen voor 
een gesprek als onderdeel van de klachtbehandeling, dan 
moet daarvoor ook een vertrouwensbasis zijn. Ontbreekt deze, 
zoals in deze zaak, dan moet de klacht uiteindelijk via de 
formele klachtbehandeling afgedaan worden. Deze bestaat uit 
behandeling van de klacht door een externe 
klachtencommissie en een uitspraak van de directeur waarin 
hij aangeeft of hij het oordeel van de commissie deelt. Voor de 
beoordeling van de ontvankelijkheid wordt door de 
klachtencommissie gekeken naar de inhoud van de klacht. 
Spreekt uit de aard van de klacht een zeker belang of 
relevante mate van betrokkenheid bij het kind, dan moet 
degene die klaagt erop kunnen vertrouwen dat zijn klacht wordt 
behandeld. 
  
De Nationale ombudsman, 
  
dr. A.F.M. Brenninkmeijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                      
De gemiddelde wachttijd op een 

donor orgaan is 4 jaar, 

De gemiddelde wachttijd op 

omgang via jeugdzorg 18 jaar .. 


