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Recht toe Recht aan 

Het wordt inmiddels een bekende uitspraak, Recht toe 
recht aan, de terugkerende column van het advocaten-
kantoor Wigman, Gijsberts & Kaya. 
Met deze rubriek trachten zij duidelijkheid te scheppen in 
de soms verwarrende juridische wereld. 
Dit keer is de keuze gevallen op: 
 

Valse beloftes 
 
In de vorige twee edities van dit blad hebben wij geschreven 
over de kort geding-procedure.  
Daarbij zijn de mogelijkheden, maar vooral ook de gronden 
(het spoedeisend karakter) aan de orde geweest.  
 
In onze praktijk komt het helaas regelmatig voor dat de niet-
verzorgende ouder veel kansen laat liggen op goede contacten 
met zijn kinderen.  
Hij wacht te lang voordat hij eindelijk inziet dat zijn ex-vrouw 
van plan is het contact tussen hem en de kinderen (voorgoed) 
te verbreken. De vader laat zich te vaak aan het lijntje houden 
door de moeder.  
De afwachtende houding is vaak geen kwestie van onverschil-
ligheid, maar komt veelal door de goedgelovigheid van de 
vader.  
Soms vraagt de moeder om wat tijd zodat de rust terugkeert in 
de thuissituatie.  
Soms ook dreigt de vrouw met allerlei maatregelen als de 
vader haar niet met rust laat, bijvoorbeeld aangifte bij de politie 
van mishandeling, verkrachting of incest.  
De afwachtende houding van de vader kan leiden tot een 
(tijdelijke) ontzegging van zijn recht op omgang met zijn 
kinderen. 
 
Ik maak regelmatig mee dat vaders na de scheiding bij mij 
komen en vertellen dat zij al maanden geen enkele vorm van 
contact met hun kind(eren) hebben gehad. Sommigen hadden 
zelfs meer dan een jaar geen enkel contact gehad.  
 
Twee sprekende gevallen zal ik hierna bespreken: 
 
Een man en een vrouw gaan scheiden na een huwelijk van 11 
jaar. Zij hebben drie kinderen.  
Tijdens hun huwelijk, toen het nog goed ging tussen hen, 
hebben zij elkaar beloofd nooit de omgang tussen de kinderen 
en een van de ouders in de weg te staan: “Maar schat, als ik 
zie hoe gek de kinderen op jou zijn dan moet ik toch een 
onmens zijn om hen en jou dat geluk te ontnemen!”, zegt de 
moeder. 
 
Maar dan komt de scheiding, en onderlinge verstandhouding 
verslechterd.  
De moeder vertrekt samen met de kinderen uit de echtelijke 
woning zonder medeweten en toestemming van de vader.  
De moeder belt de vader en deelt hem mee dat zij met de 
kinderen is vertrokken omdat de situatie thuis niet meer 
houdbaar was. Zij laat weten dat zij een echtscheidingverzoek 
zal gaan indienen, waarbij ook de omgangsregeling geregeld 
zal worden. 
 
Gedurende de echtscheidingsprocedure verschillen vader en 
moeder over enkele aspecten.  

De vader kan de verzochte kinderalimentatie niet betalen 
omdat hij niet voldoende draagkracht heeft.  
De moeder denkt hier anders over en zij redeneert: als de 
vader geen kinderalimentatie wil betalen zal hij dus niets om 
zijn kinderen geven. Dan krijgt hij ze ook niet meer te zien.  
De ellende en een langdurig proces beginnen en zijn al die 
mooie beloftes en het geluk van haar kinderen opeens niet zo 
belangrijk meer.  
Opeens zijn de kinderen helemaal niet zo gek meer op hun 
vader. Nee, erger nog, zij hebben een hekel aan hem en willen 
hem nooit meer zien.  
Opeens……. Althans, dit zegt de moeder. 
 
In deze zaak is de vader bij mij gekomen omdat hij zijn 
kinderen al langer dan 16 maanden niet heeft gezien of 
gesproken.  
Op mijn vraag waarom hij toch zo lang heeft gewacht voordat 
hij eindelijk juridische actie ondernam, vertelde hij dat zijn ex-
partner hem al die tijd met (valse) beloftes aan het lijntje heeft 
gehouden: 
  
Gelijk na het uit elkaar gaan hebben de ouders afgesproken 
dat de vader zijn kinderen elke zaterdag mocht ophalen.  
De moeder belde kort daarvoor echter af, omdat een van de 
kinderen ziek was.  
Vreemd genoeg mocht de vader de twee andere kinderen ook 
niet zien.  
De volgende keer belde zij af omdat kinderen naar een 
verjaardagfeestje waren.  
De zaterdag daarop waren een tante en een oom uit het 
buitenland op bezoek en mochten de kinderen niet mee.  
 
Deze situatie heeft meer dan 16 maanden geduurd. 
De vader bleef, goedgelovig als hij was, maar denken dat hij  
de volgende keer de kinderen wel mee mocht nemen.  
Zestien maanden lang!  
 
Om de vader aan het lijntje te kunnen blijven houden gaf de 
moeder steeds aan hoe belangrijk zij het vond dat het contact 
tussen de vader en de kinderen bleef voortduren.  
Ja, zij vond de rol van de vader zelfs onontbeerlijk voor een 
goede ontwikkeling van hun kinderen.  
Maar……. ondertussen heeft de moeder de vader meer dan 
1½ jaar weerhouden van omgang met zijn kinderen. 
 
De tweede zaak: 
 
In het tweede voorbeeld gaat het om een vader die zijn kind 8 
maanden niet had gezien voordat hij de eerste juridische stap 
had genomen.  
 
De moeder was na een theatrale en zeer luidruchtige ruzie als 
een dief in de nacht uit de echtelijke woning vertrokken met de 
kinderen.  
Bij het ‘Blijf-van-mijn-lijf-huis’ had zij verteld dat haar man haar 
al jaren mishandelde.  
Telkens als de vader contact opnam met de moeder om zijn 
kinderen te mogen zien, dreigde de moeder met een aangifte 
bij de politie wegens mishandeling. 
De moeder wilde eerst dat er voldoende rust zou komen in de 
hele situatie, daarna zou zij vanzelf wel contact opnemen met 
de vader om een omgangsregeling af te spreken.  
Ook deze moeder gaf te kennen het belang van een vaderrol 
niet te onderschatten.  
Maar……. voorlopig was haar de hele situatie teveel geworden 
en kon zij dit allemaal niet aan. 
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In beide gevallen had de moeder zich, nog voordat de ouders 
feitelijk uit elkaar gingen, uitgebreid laten informeren over de 
(on)mogelijkheden van een omgangsregeling tussen de vader 
en zijn kinderen.  
De moeder was namelijk het volgende te weten gekomen: als 
het contact tussen de vader en de kinderen lange tijd onder-
broken wordt, is het heel moeilijk om nog een omgangsrege-
ling tot stand te brengen. 
 
Helaas is dit de harde realiteit.  
 
In de praktijk wordt door een rechter of de Raad voor de 
Kinderbescherming met name gekeken naar het tijdsbestek 
tussen het laatste contact van de vader met de kinderen en het 
tijdstip dat er weer contact zou zijn. 
 
Kortom: Er wordt gekeken naar de situatie waaraan de 
kinderen gewend zijn geraakt.  
 
Als er geruime tijd geen omgang met de vader is geweest 
zal de moeder zich al snel beroepen op de onrust die in de 
thuissituatie van de moeder ontstaat als de omgangscon-
tacten hersteld worden. 
 
Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk dat 
u de onwil van de verzorgende ouder ontdekt en zo snel 
mogelijk voor uw rechten opkomt.  
 
Ik raad u aan zo snel mogelijk actie te ondernemen, zonodig 
door tussenkomst van een advocaat die gelijk actie onder-
neemt.  
 
Ik hoor vaak van vaders dat anderen hebben geadviseerd om 
eerst de rust te laten terugkeren in de hele situatie en pas 
daarna de omgangsregeling te herstellen.  
Dit is doorgaans geen goed advies. 
 
Ik zeg u: die rust zal in de ogen van de moeder nooit komen. 
 

Mr. R. Kaya, advocatenkantoor Wigman, Gijsberts & Kaya 
 

 
 

 


