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Recht toe Recht aan 
 
Recht toe, recht aan.  
 
Onder dit kopje zal ons kantoor, Wigman & Kaya 
advocaten, in de komende nieuwsbrieven een column 
verzorgen. 
Een column waarin wij ons licht laten schijnen over de 
problemen die het omgangsrecht met zich mee brengt.  
Wij zullen niet alleen onze mening en strategie 
uiteenzetten, ook willen wij veelvoorkomende vragen en 
onwetendheden aan de orde stellen en beantwoorden. 
Suggesties voor onderwerpen zijn altijd welkom! 
 
Geen tijd te verliezen. 
 
Levensgevaarlijk vind ik het. Tijdsverloop vanaf het moment 
dat er geen (volledige) omgangsregeling meer wordt 
nageleefd.  
 
Waarom levensgevaarlijk zult u zich misschien afvragen? 
Stelt u zich de situatie voor dat de verzorgende ouder (in deze 
column de moeder) de omgangsregeling plotseling opschort of 
beperkt.  
Doorgaans krijgt de omgangsgerechtigde ouder (in deze 
column de vader) binnen een paar weken te horen dat de 
kinderen ‘plotseling’ niet meer naar hem toe willen, dat ze hun 
vader stom vinden of dat ze de omgangsregeling eigenlijk te 
vermoeiend vinden. 
En dat terwijl de vader enkele weken daarvoor nog de leukste 
omgangsweekenden met zijn kinderen heeft doorgebracht.  
 
Wat is er ineens met de kinderen gebeurd sinds de opschor-
ting of beperking van de toch zo goed lopende omgangsrege-
ling? 
De link is snel gelegd: in de periode dat het contact met de 
vader op een laag pitje is gezet heeft de moeder alle tijd en 
mogelijkheden gehad (en benut) om de kinderen tegen de 
vader op te zetten.  
Negatieve beïnvloeding, indoctrinatie, PAS-syndroom, geef het 
beestje maar een naam. Het zal velen onder u bekend in de 
oren klinken. 
 
Mijn credo is duidelijk: accepteer niet dat de omgangsregeling 
zomaar wordt beperkt of, erger nog, helemaal wordt 
opgeschort. 
Laat direct zien dat aan de omgangsregeling niet te knabbelen 
valt, en laat merken dat het onacceptabel is dat wordt getornd 
aan de (omgangs)contacten tussen een vader en zijn 
kinderen. 
 
En wilt u dat laten zien, dan kan dat in praktijk maar één ding 
betekenen: het voeren van een kort geding waarin u nakoming 
van de omgangsregeling vordert.  
Geen rechter die het u kwalijk kan nemen dat u een procedure 
heeft moeten starten. 
Een omgangsregeling die is vastgelegd in een beschikking of 
tot stand is gekomen in onderling overleg dient onverkort te 
worden nagekomen. 
Alleen een rechter kan, als hij vindt dat daar gegronde redenen 
voor zijn, bepalen dat de omgangsregeling wordt ontzegd of 
wordt gewijzigd.  
Alleen een rechter kan dat: dus niet een huisarts, niet een 
leerkracht en ook niet een medewerker van instanties als 
Jeugdzorg, Raad voor Kinderbescherming of Meldpunt  

Kindermishandeling. 
 
Tijdens de spreekuren op ons kantoor hoor ik helaas te vaak 
dat collega advocaten niet direct in actie willen komen.  
Of de kennis ontbreekt hen, of ze adviseren om de goede 
vrede (?) te bewaren.  
 
Feit is wel dat de omgangsregeling dan maanden opgeschort 
of beperkt blijft, met alle gevolgen van dien. 
Ik vind dat levensgevaarlijk: hoe meer tijd er verstrijkt, hoe 
moeilijk het wordt om de ‘oude’ omgangsregeling weer in de 
oude staat te herstellen. 
En vergeet niet een ander groot risico: dat dit het begin van het 
einde is.  
En zou dat juist niet de bedoeling van de moeder zijn? 
 
Ik blijf erbij: tijdsverloop is levensgevaarlijk.  
Doet zich zo’n situatie voor, dan is er geen tijd te verliezen. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
 
 

Mr. J.M. Wigman 
Wigman & Kaya advocaten. 
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