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Doe alsjeblieft normaal! 
Is dat zo raar? 

Gewoon met elkaar praten, 
mij er buiten laten. 

Die ruzie die ik sowieso niet wou, 
ben ik mooi klaar mee, 

dat twee mensen die elkaar het meeste haten, 
net die twee zijn van wie ik het meeste hou. 

Doe gewoon normaal! 
 

Doe alsof je niet meer weet waarom jullie ooit trouwden, 
maar geef elkaar geen trappen na, 

er is nog altijd één bewijs hoeveel jullie van elkaar hebben gehouden, 
want ik besta… 

 
 

- Liedje over scheiden: Doe gewoon normaal, in Het Klokhuis op 19 januari 2017 - 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Ouderschap na scheiding 

Het gezin is dé plek waar het kind opgroeit, ontwikkelt en dingen leert voor de rest van zijn 

of haar1 leven. Hier moet het kind kunnen rekenen op veiligheid, aandacht en zorg. Vroeger 

bestond het gezin idealiter uit een vader, een moeder en broertjes en/of zusjes. Deze 

traditionele gezinnen bleven over het algemeen in stand. De gezinssamenstelling kan 

tegenwoordig ook andere vormen aannemen, onder andere als gevolg van moderne 

technieken die zijn ontwikkeld om kinderen te krijgen. In de moderne maatschappij kennen 

we gezinnen met een bijzondere samenstelling, leefsituatie of samenlevingsvorm. Het kan 

gaan om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap waarbinnen kinderen worden 

geboren. Er kan ook sprake zijn van een situatie waarin het kind twee moeders of twee vaders 

heeft of waarin het kind twee moeders heeft en een donorvader of twee vaders en een 

moeder. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat kinderen geboren worden in een 

situatie waarin ouders een samenlevingscontract hebben, niets geregeld hebben of ouders die 

kinderen hebben zonder überhaupt samen te wonen. In al deze gezinssituaties komt het voor 

dat ouders hun relatie beëindigen.  

 

Naar schatting maken ongeveer 70.000 minderjarigen per jaar de scheiding van hun ouders 

mee.2 In 2015 hebben rechters ongeveer 36.000 echtscheidingsprocedures behandeld. Daarbij 

werden 37.500 minderjarigen betrokken.3 In tegenstelling tot deze juridisch vastgelegde 

relaties is het niet bekend hoeveel ongehuwde ouders hun relatie beëindigden. Deze 

scheidingen worden niet geregistreerd in Nederland.4 Het ouderschap kan na scheiding op 

verschillende manieren worden voortgezet. Om de positie van het kind in scheidingssituaties 

te waarborgen, moeten ouders met gezamenlijk gezag een ouderschapsplan en een 

zorgregeling opstellen. Hierin worden afspraken en regelingen opgenomen over de zorg, 

alimentatie en co-ouderschap.5 Wanneer ouders niet het gezamenlijk gezag hebben, moeten 

afspraken over omgang worden neergelegd in een omgangsregeling. In de praktijk houdt deze 

                                                
1 Voor de leesbaarheid van het onderzoek wordt in het vervolg gesproken over ‘het kind’, ‘de minderjarige’, 
‘zijn’ of ‘hem’.  
2 Kinderombudsman 2016, p. 52; zie ook De Rechtspraak 2016, p. 3.  
3 WODC 2016, p. 2.  
4 Van Zon, Van Teijlingen-Pover, Van der Lans & Collot D’Escury-Koenigs 2016, p. 118.  
5 Artikel 815 Rv.  
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regeling meestal in dat het kind iedere veertien dagen een weekend bij de niet-verzorgende 

ouder verblijft.6  

 

In ruim 80 procent van de gevallen zijn ouders in staat om binnen een redelijke termijn 

afspraken te maken over de verdeling van de zorg en opvoeding van hun kinderen.7 Helaas is 

dat voor een kleiner deel, naar schatting 15 tot 20 procent, niet het geval. De afspraken die 

gemaakt worden in het kader van een zorg- of omgangsregeling kunnen conflicten 

veroorzaken. In een aantal gevallen is de situatie tussen ouders zodanig verslechterd dat beide 

ouders geen oog meer hebben voor de belangen van het kind.8 Het gevolg is een potentieel 

complexe strijd die over de ‘rug’ van het kind wordt gevoerd.  

 

Een conflictueuze (echt)scheiding heeft een negatieve impact op het kind. Kinderen lopen 

schade op door de langdurige en heftige strijd waaraan zij worden blootgesteld.9 Deze strijd 

kan ook het gevolg zijn van persoonlijke en eventueel psychologische of psychiatrische 

problematiek van één van de ouders. Hierdoor kunnen risico’s op huiselijk geweld en 

mogelijke kindermishandeling verbonden zijn aan omgang. Niet alleen op korte termijn, maar 

ook op lange termijn brengt een dergelijk problematisch scheidingsconflict gevolgen voor 

kinderen mee.10 De strijd kan hen in verwarring brengen en hen het gevoel geven dat ze 

moeten kiezen tussen beide ouders. Hierbij kunnen ze voor hun gevoel nooit de juiste keuze 

maken, wat kan resulteren in een loyaliteitsprobleem.11 Deze conflicten kunnen leiden tot 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen, die zelfs in hun volwassenheid tot problemen kunnen 

leiden. Kiezen tussen beide ouders is fout, maar niet kiezen is net zo fout.  

 

In het midden van deze strijd behoudt het kind het recht op omgang met beide ouders. 

Wanneer ouders samen niet tot een regeling kunnen komen, kan de zaak voor de rechter 

worden gebracht. De rechter heeft verschillende wettelijke bevoegdheden om de omgang te 

stimuleren. In sommige gevallen is het niet in het belang van het kind om te blijven streven 

naar omgang.  De rechter heeft in die gevallen de mogelijkheid om op basis van 

ontzeggingsgronden de omgang te beëindigen. De rechter wordt geacht daarbij actief op te 

treden en heeft, naast bovengenoemde wettelijke mogelijkheden, ook een scala aan niet-
                                                
6 Singendonk & Meesters 2002, p. 52.  
7 De Rechtspraak 2016, p. 3.  
8 Singendonk & Meesters 2002, p. 59.  
9 De Rechtspraak 2016, p. 3.  
10 Spruijt 2005, p. 38.  
11 Spruijt & Kormos 2010, p. 92.  
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wettelijke hulpverleningsmogelijkheden. Deze niet-wettelijke mogelijkheden hebben veelal 

als doel om de omgang op een niet-conflictueuze manier te bevorderen en kinderen te leren 

omgaan met een scheiding van hun ouders. Het is de vraag wanneer er sprake is van 

oneigenlijk gebruik van de maatregelen en wanneer het niet meer in het belang van het kind 

is om de omgang te stimuleren? De zaak wordt dan als het ware een catch-22: een 

onoplosbaar probleem. De paradox die ontstaat, is dat het in het belang van het kind wordt 

geacht om de omgang te bevorderen, terwijl aan de andere kant de middelen die voorhanden 

zijn niet altijd het belang van het kind dienen. 

 

1.2 Probleemstelling en operationalisering  

In dit onderzoek wordt de verhouding tussen het omgangsrecht bij een problematische 

scheiding en het belang van het kind beschreven. Het onderzoek richt zich niet alleen op 

kinderen uit gezinnen in meer traditionele zin, maar op álle kinderen waarvan ouders 

conflicten hebben over de voortzetting van het ouderschap na de (echt)scheiding. Tevens 

wordt aandacht besteedt aan de wijze waarop de rechter in dergelijke gevallen een actieve rol 

moet aannemen. De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt:  

 

In hoeverre zijn de mogelijkheden die de actieve rechter tot zijn beschikking 

heeft om bij chronische ouderlijke conflicten een zorg- of omgangsregeling 

te bevorderen of te beëindigen in het belang van het kind? 

 

De begrippen in deze probleemstelling vergen vooraf enige operationalisering. In dit 

onderzoek wordt met ‘kind’ bedoeld de definitie, zoals neergelegd in artikel 1 IVRK, 

namelijk ‘ieder mens jonger dan achttien jaar’. Deze uitleg sluit aan bij artikel 1:233 BW 

waar een minderjarige wordt gedefinieerd als ‘zij die de leeftijd van achttien jaren nog niet 

heeft bereikt en niet met toepassing van artikel 1:253ha BW meerderjarig is verklaard’. Voor 

de vraag wat in het belang van het kind is, wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan de 

benadering van de rechter en gedragswetenschapper.  

 

Met ‘niet-verzorgende ouder’ wordt uitgegaan van de ouder die al dan niet het gezag over het 

kind uitoefent en niet de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind op zich neemt.  

 



 10 

Als wordt gesproken over de actieve rechter wordt bedoeld de actieve rol die de Hoge Raad 

aan de rechter heeft toegeschreven in zijn uitspraak van 17 januari 2014. Deze uitspraak 

wordt later in dit onderzoek behandeld.      

 

Tenslotte wordt in dit onderzoek gesproken over een zorg- en omgangsregeling wanneer het 

zowel ouders met gezamenlijk gezag als ouders zonder gezamenlijk gezag betreft. Indien 

over een zorgregeling wordt gesproken, betreft het ouders met gezamenlijk gezag. Ingeval 

het gaat over een omgangsregeling wordt de situatie bedoeld waarin slechts één van de 

ouders het gezag uitoefent. Het gaat hier om de zorg- of omgangsregeling van kinderen wiens 

ouders uit elkaar zijn gegaan, ongeacht of dit na huwelijk, geregistreerd partnerschap, al dan 

niet samenwoning was en ongeacht hoe het juridisch ouderschap en gezag is geregeld. Het 

kan dus ook gaan om een kind wiens vader alleen biologisch ouderschap heeft.  

 

1.3 Methode van onderzoek 

De probleemstelling wordt nader behandeld door literatuur- en jurisprudentieonderzoek, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van internationale- en nationale (rechts)bronnen. Voorts 

zullen interviews bij de rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag worden 

afgenomen over niet-wettelijke hulpverleningsmogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar de 

mogelijkheden die in Regio Den Haag en landelijk voorhanden zijn.  

 

In hoofdstuk 2 wordt de bevordering en beëindiging van de omgang vanuit internationaal- en 

gedragswetenschappelijk perspectief uiteengezet. Vanuit internationale zienswijze wordt 

gekeken naar manieren waarop de omgang bevorderd, dan wel beëindigd, kan worden. 

Hierbij worden bepalingen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind12, 

bijbehorende General Comments en het Handvest van de grondrechten van de EU besproken. 

Daarnaast wordt het recht op family life in het licht van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden13 en rechtspraak van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens14 behandeld. Ook worden de Guidelines on 

Alternative Care aangehaald. Daarna wordt het recht op omgang vanuit 

gedragswetenschappelijk perspectief beschreven. De vraag die hier centraal staat is wanneer 

het welzijn van het kind het beste wordt gediend bij de vaststelling van de omgang.  

                                                
12 Hierna: IVRK.  
13 Hierna: EVRM.  
14 Hierna: EHRM.  
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In hoofdstuk 3 wordt het recht op omgang in nationaal kader besproken. De vraag staat 

centraal welke mogelijkheden het Nederlandse recht biedt tot effectuering of beëindiging van 

de omgang. Eerst wordt het juridisch ouderschap en gezag besproken, waarna de zorg- en 

omgangsregeling aan bod komen. Vervolgens worden wettelijke middelen besproken die de 

rechter tot zijn beschikking heeft om de omgang te effectueren of te beëindigen. Het betreft 

ontzeggingsgronden, dwangmiddelen uit Burgerlijke Rechtsvordering15, mogelijkheden uit 

het Burgerlijk Wetboek16 en kinderbeschermingsmaatregelen.  

 

In hoofdstuk 4 gaat het om de vraag of het bevorderen dan wel beëindigen van de omgang in 

het belang van het kind is. Om de vraag te beantwoorden, worden de besproken wettelijke 

mogelijkheden uit hoofdstuk 3 in internationaal- en gedragswetenschappelijk kader geplaatst. 

Een vraag die centraal staat is of deze wettelijke mogelijkheden voldoening bieden bij het 

oplossen van het conflict tussen ouders. Ook van belang is de vraag of bij het op gang 

brengen van omgang niet te ver wordt ingegrepen in het leven van het kind. 

 

In hoofdstuk 5 wordt de rol van de rechter bij de totstandkoming van een zorg- of 

omgangsregeling uiteengezet. Aandacht wordt hierbij besteed aan de traditionele rol van de 

rechter en de actieve rol die aan de rechter wordt toegedicht vanuit de rechtspraak. De vraag 

die in dit hoofdstuk centraal staat, is welke rol de actieve rechter speelt bij het bevorderen dan 

wel beëindigen van de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. Het hoofdstuk 

eindigt met een beschouwing van een tweetal niet-wettelijke hulpverleningstrajecten die de 

rechter kan inzetten bij de effectuering van de zorg- of omgangsregeling, namelijk de 

verwijzing naar mediation en de omgangsbegeleiding.  

 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een conclusie gegeven over de bevindingen van het verrichte 

onderzoek. Hier zal een antwoord worden geformuleerd op de probleemstelling. Tevens 

worden een aantal aanbevelingen voor de rechtspraktijk genoemd. 

 

   

 

                                                
15 Hierna: Rv.  
16 Hierna: BW.  
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Hoofdstuk 2 Omgang internationaal en gedragswetenschappelijk bezien  

 

2.1 Inleiding 

Een scheiding heeft een grote impact op het leven van een kind. Het uit elkaar gaan van 

ouders lijkt heel gewoon geworden, maar kinderen kijken hier anders tegenaan.17 In dit 

hoofdstuk staat centraal hoe het recht op zorg en omgang is geregeld in 

internationaalrechtelijk kader. Daarnaast komt aan bod wanneer het welzijn van het kind het 

beste is gediend als het gaat om effectuering of beëindiging van de omgang.  

 

Allereerst wordt het omgangsrecht vanuit internationaal perspectief besproken. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de 

General Comments van het VN-Kinderrechtencomité. Tevens komt het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en bijbehorende rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens aan bod. Hierbij worden de relevante bepalingen uit het Handvest voor 

de Grondrechten van de EU en de Guidelines on Alternative Care aangehaald. Vervolgens 

wordt artikel 3 IVRK gedragswetenschappelijk ingekleurd. Vanwege de juridische focus in 

dit onderzoek betreft dit deel een verkenning. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie.  

 

2.2 Omgang vanuit internationaal perspectief  

2.2.1 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het IVRK is een vrijwel universeel geratificeerd mensenrechtenverdrag dat uitdrukkelijk 

mensenrechten en fundamentele vrijheden toekent aan kinderen. Kinderen moeten worden 

beschouwd als dragers van rechten. Tegelijkertijd erkent het IVRK de bijzondere status van 

kinderen als personen die nog volop in ontwikkeling zijn, die in staat moeten worden geacht 

om hun rechten uit te oefenen naar gelang hun leeftijd en ontwikkelingsfase, en soms speciale 

bescherming moeten krijgen. Voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar 

persoonlijkheid, dient een kind op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, 

liefde en begrip.18 Kinderen hebben vanwege hun kwetsbaarheid behoefte aan speciale zorg 

en bescherming. Met name de naaste familie, in concreto de ouders, heeft hiervoor de 

primaire verantwoordelijkheid. In beginsel mag geen enkel kind worden onderworpen aan 

willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn privéleven en gezinsleven.19 Bij een 

                                                
17 Spruijt & Kormos 2010, p. 45.  
18 Preambule IVRK, overweging  
19 Artikel 16 lid 1 IVRK.  
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scheiding hebben ouders, dus ook de niet-verzorgende ouder, en het kind recht op omgang. 

Een belangrijke bepaling in dit kader is artikel 9 IVRK, waaruit voortvloeit: 

 

‘States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her 

parents against their will, except when competent authorities subject to judicial 

review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such 

separation is necessary for the best interests of the child.’ 

 

Staten dienen in beginsel te waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn ouders 

tegen zijn wil, tenzij deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind.20 De 

noodzakelijkheid kan bestaan wanneer sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind, 

of wanneer de ouders gescheiden leven en een beslissing moet worden genomen over de 

verblijfplaats van het kind. Dit geldt ook voor het omgangsrecht van kinderen na scheiding 

met hun niet-verzorgende ouder. Daarnaast is artikel 9 IVRK relevant in zaken waarin het 

kind uit huis wordt geplaatst als resultaat van de negatieve gevolgen die het kind ondervindt 

van de problematische (echt)scheiding. Gezien de grote invloed die een scheiding op het kind 

kan hebben, oordeelt het VN-Kinderrechtencomité in General Comment No. 14 dat 

uithuisplaatsing als uiterste maatregel moet worden ingeroepen en enkel wanneer geen andere 

maatregelen het kind kunnen beschermen.21 Het kind dat van één ouder of beide ouders is 

gescheiden, heeft op grond van artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de 

grondrechten van de EU recht op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks 

contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.22 

 

Dit belang van het kind is neergelegd in artikel 3 lid 1 IVRK, die voorschrijft: 

 

‘In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social 

welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, 

the best interests of the child shall be a primary consideration.’ 

  

Het belang van het kind dient ook bij scheiding en het tot stand brengen van omgang tussen 

het kind en de niet-verzorgende ouder een eerste overweging te vormen. Dit betekent dat de 

belangen van het kind niet op hetzelfde niveau beoordeeld mogen worden als de andere 

                                                
20 Artikel 9 lid 1 IVRK.  
21 VN-Kinderrechtencomité 2013, par. 61.  
22 Zie ook VN-Kinderrechtencomité 2013, par. 64.  
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belangen die in het geding zijn.23 Het VN-Kinderrechtencomité heeft aangegeven dat 

procedures omtrent scheiding en omgang een grote impact hebben op het kind en dat 

gerechten derhalve het belang van het kind moeten waarborgen.24 Het concept van ‘het 

belang van het kind’ is complex en zal naar feiten en omstandigheden beoordeeld moeten 

worden.25 Wanneer de ouders van het kind, of anderen die verantwoordelijk zijn, hun 

verplichtingen niet nakomen, zal de Staat het kind voorzien van de nodige zorg.26 Hiertoe kan 

de Staat alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen nemen om het kind te 

verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn. Indien het 

kind als gevolg van één van deze maatregelen wordt gescheiden van beide ouders, 

bijvoorbeeld door uithuisplaatsing, dan heeft het kind volgens artikel 20 lid 1 IVRK recht op 

bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.  

 

2.2.2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

Op Europees niveau zijn er ook bepalingen en rechtsspraak ontwikkeld over het belang van 

het gezinsleven. Artikel 8 lid 1 EVRM schrijft voor: 

 

‘Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 

correspondence. ‘ 

 

Het uitgangspunt is dat een ieder die family life met een kind heeft, in principe het recht op 

omgang heeft.27 Een essentieel element hiervan is het gezamenlijk genieten van ouder en 

kind van elkaars gezelschap.28 Als er eenmaal family life is vastgesteld, kan het niet zomaar 

worden verbroken.29 Dit geldt ook wanneer de relatie tussen ouders verbroken is. In zaken 

betreffende gezags- en omgangsbeslissingen wordt een afweging gemaakt tussen de belangen 

van de ouders en het kind, waarbij het belang van het kind prevaleert.30 Het EHRM 

formuleerde twee pijlers in de zaak Neulinger en Shuruk tegen Zwitserland omtrent het 

belang van het kind in gezags- en omgangzaken. De eerste pijler onderschrijft dat het 

behouden van de band tussen kind en ouders in het belang van het kind is, behalve als dit 

schadelijk zou zijn voor het kind. De tweede pijler schrijft voor dat het in het belang van het 
                                                
23 VN-Kinderrechtencomité 2013, par. 37.  
24 VN-Kinderrechtencomité 2013, par. 29.  
25 VN-Kinderrechtencomité 2013, par. 32.  
26 Artikel 3 lid 2 IVRK.  
27 De Bruijn-Lückers, in: T&C Personen- en familierecht 2016, art. 8 EVRM, par. 15.  
28 EHRM 7 augustus 1996, nr. 17383/90 (Johansen tegen Noorwegen), par. 52. 
29 EHRM 8 juli 1987, Series A no. 121 (W. tegen Verenigd Koninkrijk), par. 59.  
30 EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, (Neulinger en Shuruk tegen Zwitserland), par. 135.  
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kind is om een gezonde ontwikkeling in een veilige omgeving te kunnen verzekeren.31 De 

rechter zal het belang van het kind vanuit een persoonlijk ontwikkelingsperspectief moeten 

beoordelen. Hierbij spelen verschillende omstandigheden een rol, zoals de leeftijd en rijpheid 

van een kind, de aan- of afwezigheid van ouders, de omgeving en de ervaringen van het 

kind.32  

 

Om family life te verzeten dient de Staat bij een scheiding al het mogelijke te doen om een 

zorg- of omgangsregeling tot stand te brengen op straffe van schending van artikel 8 EVRM. 

Autoriteiten moeten hun uiterste best doen om de relatie tussen kind en niet-verzorgende 

ouder te behouden en al dan niet opnieuw op te bouwen. Hierbij hebben zij een 

inspanningsverplichting om het recht op family life mogelijk te maken.33 Een kanttekening 

hierbij is dat het een positieve verplichting betreft en geen absolute plicht.34 De rechter kan 

gepaste maatregelen nemen om de met gezag belaste ouder ertoe te bewegen medewerking 

aan de omgang te verlenen, indien deze ouder weigert een handreiking te geven om de zorg- 

of omgangsregeling tot stand te laten komen. De toepassing van sancties om de omgang te 

effectueren dient niet uitgesloten te worden, ook al richten deze sancties zich ongewenst ook 

tegen het kind. De rechter moet bij de motivering van beslissingen over het gezag en de 

omgang voldoende recent en onafhankelijk onderzoek voorhanden hebben op straffe van een 

schending van artikel 8 EVRM.35 Hieruit kan een actieve houding van de rechter worden 

afgeleid die moet zorgen dat dit contact tussen ouder en kind zich kan ontwikkelen.36 De 

rechter kan hierbij dan ook gebruik maken van een breed arsenaal aan op te leggen 

maatregelen. De maatregelen die naar Nederlands recht gelden worden in hoofdstuk 3 

besproken. In de zaak Malec tegen Polen is door het EHRM geoordeeld dat de enkele onwil 

van de ouder om mee te werken aan dergelijke maatregelen om omgang te bevorderen niet 

als gevolg kan hebben dat de Staat zich van zijn verplichtingen in dit verband kan 

ontheffen.37 De snelheid waarmee een maatregel ten uitvoer wordt gelegd, heeft invloed op 

de keuze en geschiktheid van de maatregel om omgang te effectueren, omdat het verstrijken 

van tijd van grote invloed kan zijn op de relatie tussen het kind en de niet-verzorgende ouder. 

                                                
31 EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, (Neulinger en Shuruk tegen Zwitserland), par. 136.  
32 EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, (Neulinger en Shuruk tegen Zwitserland), par. 138. 
33 EHRM 11 juni 2013, nr. 20255/12 (Prizzia tegen Hongarije), par. 34; zie ook EHRM 17 april 2012, nr. 
805/09 (Pascal tegen Roemenië), par. 85 en EHRM 23 september 2003, nr. 36141/97 (Hansen tegen Turkije), 
par. 97.  
34 EHRM 19 september 2000, nr. 32346/96 (Glaser tegen Verenigd Koninkrijk), par. 66.  
35 Blauwhoff 2016, p. 304; zie ook EHRM 28 april 2016, nr. 68884/13, (Cincimino tegen Italië).  
36 EHRM 17 april 2012, nr. 805/09 (Pascal tegen Roemenië), par. 85. 
37 EHRM 28 juni 2016, nr. 28623/12, (Malec tegen Polen), par. 67.  
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De bedoelde maatregelen kunnen een inbreuk vormen op het gezag van ouders en oplegging 

daarvan kan gezien worden als inmenging in family life. De vraag of deze inmenging 

gerechtvaardigd kan worden, moet beantwoord worden in het licht van artikel 8 lid 2 EVRM. 

Door middel van doelcriteria wordt aangegeven ter bescherming van welke belangen de 

wetgever beperkingen mag aanbrengen.38 De inbreuk moet bij wet voorzien zijn, een legitiem 

doel nastreven en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Nationale autoriteiten 

hebben een ruime discretionaire bevoegdheid bij de waardering van de feitelijke 

omstandigheden als kinderbeschermingsmaatregelen genomen moeten worden.39 Veelal zijn 

deze maatregelen opgenomen in formele wetten en dus bij wet voorzien. Daarnaast moet de 

inbreuk een legitiem doel nastreven, welke kan liggen in het effectueren van een zorg- of 

omgangsregeling of het halen van het kind uit de conflictsituatie, bijvoorbeeld door 

uithuisplaatsing. Hierbij dient de rechter rekening te houden met het belang van het kind. Uit 

artikel 11 Guidelines on Alternative Care blijkt dat ‘volledig rekening moet worden 

gehouden met de wenselijkheid het kind in beginsel zo dicht mogelijk bij zijn normale 

woonomgeving te houden’.40 Daarnaast moeten broers en/of zussen met een bestaande band 

in beginsel niet gescheiden worden door plaatsing in alternatieve zorg, tenzij een duidelijk 

gevaar voor misbruik bestaat of een andere reden in het belang van het kind is.41 Vervolgens 

moet voor de notie van noodzakelijkheid zijn voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en 

proportionaliteit. Eerstgenoemde gaat over de vraag of inmenging in het gezinsleven 

noodzakelijk was. Proportionaliteit betreft de vraag of de inmenging in het gezinsleven zo 

licht mogelijk is. Hierbij is van belang of sprake is van een pressing social need en of de 

redenen om in te grijpen relevant and sufficient zijn.42 Als aan deze drie voorwaarden zijn 

voldaan, mag de wetgever beperkingen aanbrengen op het recht op family life.  

 

De vraag is dan wanneer een beperking op het omgangsrecht, gerechtvaardigd wordt door het 

tweede lid. Recentelijk heeft het EHRM geoordeeld dat bij de waardering van deze vraag 

onderscheid gemaakt moet worden tussen inbreuk op de rechten van de betrokkenen op de 

korte termijn en het belang van het kind op de lange termijn om met beide ouders contact te 

                                                
38 De Bruijn-Lückers, in: T&C Personen- en familierecht 2016, art. 8 EVRM, par. 19.  
39 De Bruijn-Lückers, in: T&C Personen- en familierecht 2016, art. 8 EVRM, par. 19; zie ook Bruning, Liefaard 
& Vlaardingerbroek 2016, p. 40 en EHRM 25 maart 1988, nr. 10465/83 (Olsson tegen Zweden), par. 62-63. 
40 EHRM 22 maart 1988, nr. 10465/83 (Olsson tegen Zweden), Joint Partly Dissenting Opinion, III.  
41 Artikel 17 Guidelines on Alternative Care.  
42 Vanlerberghe 1991, p. 152.  
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kunnen onderhouden.43 Wanneer de gezagsouder stelselmatig debet is aan het mislukken van 

de omgang en door de staat wordt ingegrepen, is dit geen schending van artikel 8 EVRM.   

 

2.3 Omgang vanuit gedragswetenschappelijk perspectief  

Scheidingen met veel conflicten hebben op korte- en lange termijn veelal negatieve gevolgen 

voor kinderen.44 Het contact met de niet-verzorgende ouder speelt hierbij een belangrijke rol. 

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de kinderen na scheiding geen contact meer 

heeft met de uitwonende ouder (meestal de vader). Ruim een kwart van de kinderen is na de 

scheiding het contact met hun vader verloren; bij eveneens een kwart van de kinderen is het 

contact slecht.45 Kinderen kiezen soms volledig voor één ouder als ernstig gevolg van 

loyaliteitsproblematiek. Kenmerkend hiervoor is dat het kind zich keert tegen de niet-

verzorgende ouder, dat het bij kinderen ontbreekt aan ambivalente gevoelens, dat kinderen de 

verzorgende ouder steunen en geen schuldgevoelens hebben over de afwijzing van de niet-

verzorgende ouder.46 Met andere woorden, het kind ziet de niet-verzorgende ouder als 100 

procent slecht en de verzorgende ouder als 100 procent goed. Indien de gescheiden ouders 

hun conflicten opzij kunnen zetten en de vader (of moeder) het kind warmte kan geven en 

grenzen kan stellen, werkt het contact positief. Echter is deze rol van de niet-verzorgende 

ouder na de scheiding niet vanzelfsprekend voor kinderen. Voor het welbevinden van 

kinderen kan naar twee factoren worden gekeken, namelijk de frequentie van het contact 

tussen het kind en de niet-verzorgende ouder en de sterkte van de band. De frequentie van het 

contact is afhankelijk van onder andere de samenstelling van het gezin waarin het kind 

verblijft en de burgerlijke staat van de niet-verzorgende ouder.47 De mate van contact is hoger 

wanneer de niet-verzorgende ouder alleenstaand is, dan wanneer deze een nieuwe relatie 

aangaat en er biologische- dan wel stiefkinderen in het nieuwe huishouden komen. Spruijt 

geeft aan dat hoe jonger het kind is tijdens de scheiding, hoe minder contact het heeft met de 

niet-verzorgende ouder. Toch blijkt uit onderzoek dat er geen verband bestaat tussen de mate 

van contact en het welbevinden van kinderen.48 Dit verband hangt ook af van de tevredenheid 

van de verzorgende ouder over de regeling.49  

 

                                                
43 EHRM 11 februari 2016, nr. 42534/09, (Mitrova en Savik tegen Macedonië), par. 78.  
44 Spruijt 2005, p. 38.  
45 Spruijt & Kormos 2010, p. 41.  
46 Spruijt & Kormos 2010, p. 86-87.  
47 Spruijt 2005, p. 38.  
48 Spruijt & Kormos 2010, p. 65; zie ook King 1994, p. 78-96.  
49 Spruijt & Kormos 2010, p. 65; zie ook King & Heard 1999, p. 385-396.  
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Naast de frequentie van het contact is ook de band tussen kind en de niet-verzorgende ouder 

belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat er veel kinderen zijn met regelmatig contact waarbij de 

band niet sterk is. Ook zijn er veel kinderen met weinig contact, die wel een sterke band 

hebben.50 Er bestaat een significante samenhang tussen het welbevinden van kinderen en de 

band met de niet-verzorgende ouder, terwijl deze samenhang niet bestaat tussen het 

welbevinden van kinderen en de mate van contact.  

 

Met andere woorden, de sterkte van de band is belangrijker dan de mate van het contact. Dit 

betekent dat na de scheiding minder nadruk gelegd zou moeten worden op de frequentie met 

de niet-verzorgende ouder. Na de scheiding moet meer aandacht worden besteed aan 

opbouwen van de band tussen kind en deze ouder. Uit onderzoek blijkt dat bij een sterke 

band tussen kind en niet-verzorgende ouder het contact minder snel wordt verbroken.51 

 

Buiten deze factoren spelen bij het vaststellen van een zorg – of omgangsregeling ook het 

voortduren van conflicten tussen de ouders en de mening van de verzorgende ouder een 

belangrijke rol.52 Zowel deze conflicten als de loyaliteitsproblematiek kunnen versterkt 

worden wanneer dwangmiddelen, zoals een dwangsom, lijfsdwang, gezagswijziging of 

schorsing van de (kinder)alimentatie, worden opgelegd om naleving van een dergelijke 

regeling te bevorderen. De negatieve gevolgen zouden (deels) voorkomen kunnen worden als 

er voldoende wettelijke- en niet-wettelijke middelen getroffen worden.53 De mate van 

bescherming die geboden dient te worden, is per kind afhankelijk van zijn draagkracht.  

 

Echter kunnen de middelen ook in strijd zijn met het belang van het kind en een contra-

indicatie voor omgang vormen. Het chronisch ouderlijk conflict en de schadelijke gevolgen 

voor het kind worden erger. Daarom dient omgang in het kader van conflictbeheersing 

beschouwd te worden. Wanneer alle middelen uitgeput zijn en de conflicten psychologische 

of lichamelijke effecten hebben op het kind kan (tijdelijke) beëindiging van de omgang in het 

belang van het kind zijn.  

 

                                                
50 Spruijt & Kormos 2010, p. 128.  
51 Spruijt & Kormos 2010, p. 128.  
52 Spruijt 2007, p. 32.  
53 Spruijt 2005, p. 46.  
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2.3 Conclusie  

In dit hoofdstuk is eerst gekeken hoe het recht op omgang internationaalrechtelijk geregeld is. 

In beginsel heeft het kind dat van zijn ouders gescheiden wordt, recht op omgang met beide 

ouders (artikel 9 lid 1 IVRK). Hierbij dient het belang van het kind uit artikel 3 lid 1 IVRK 

een eerste overweging te vormen. Het belang van het kind moet tijdens gezags- en 

omgangszittingen niet op hetzelfde niveau beoordeeld te worden als andere betrokken 

belangen. Naast de bepalingen uit het IVRK hebben staten ingevolge artikel 8 lid 1 EVRM 

een inspanningsverplichting om family life tussen het kind en beide ouders, dus ook de niet-

verzorgende ouder, mogelijk te maken. Het EHRM heeft twee pijlers ontwikkeld om het 

belang van het kind in te vullen. De eerste pijler schrijft voor dat het behouden van de band 

tussen het kind en de ouders in het belang van het kind is, tenzij dit schadelijk zou zijn voor 

het kind. Volgens de tweede pijler is het in het belang van het kind om een gezonde 

ontwikkeling in een veilige omgeving te verzekeren. De rechter dient hierbij verschillende 

factoren mee te wegen, zoals de leeftijd en rijpheid van het kind, de aan- of afwezigheid van 

ouders, de omgeving en de ervaringen van het kind. Hieruit kan een actieve houding van de 

rechter ten opzichte van de totstandkoming van omgang worden afgeleid. Voor de vraag 

wanneer een beperking op het recht op omgang gerechtvaardigd is, moet gekeken worden 

naar de inbreuk op de rechten van betrokkenen op korte termijn en het belang van het kind op 

de lange termijn.  

 

Opvallend is dat het VN-Kinderrechtencomité geen General Comment heeft opgesteld over 

de positie en het belang van het kind in het kader van problematische (echt)scheidingen.  

 

Voorts is het belang van het kind in (echt)scheidingssituaties gedragswetenschappelijk 

ingekleurd. De rol van de niet-verzorgende ouder is niet altijd vanzelfsprekend voor 

kinderen. Om het welbevinden van kinderen te onderzoeken, kan gekeken worden naar de 

frequentie van het contact tussen de niet-verzorgende ouder en het kind en de sterkte van de 

band die zij hebben. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de sterkte van de 

band belangrijker wordt bevonden dan de contactfrequentie. In dit kader zou het welbevinden 

van het kind, in bepaalde situaties, meer geholpen zijn bij de opbouw van een sterkere band, 

dan bij een hoge frequentie van de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind.   
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Hoofdstuk 3 Ouderschap na scheiding vanuit nationaal perspectief 

 

3.1 Inleiding 

Een (echt)scheiding heeft verregaande gevolgen voor het gezinsleven. Eén van de gevolgen is 

dat kinderen in de meeste gevallen na de (echt)scheiding niet meer een gemeenschappelijke 

verblijfplaats hebben met beide ouders. Het kind krijgt zijn hoofdverblijfplaats bij één van de 

ouders, maar blijft het recht behouden om ook met de andere ouder in contact te blijven. De 

ouders behouden na de (echt)scheiding in principe het gezamenlijk ouderlijk gezag. 

Afspraken over deze omgang dienen nader te worden uitgewerkt in een zorgregeling waarbij 

ouders de zorg en opvoeding over de kinderen verdelen. Wanneer ouders niet gezamenlijk 

het ouderlijk gezag uitoefenen, worden de afspraken vastgelegd in een omgangsregeling. Het 

vaststellen van een zorg- of omgangsregeling kan op conflicten stuiten.  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe het zorg- en omgangsrecht in het 

Nederlandse recht is geregeld. Daarbij komen het juridisch ouderschap, de gezagsverhouding, 

het ouderschapsplan en de zorg- en omgangsregeling aan bod. Vervolgens worden 

maatregelen behandeld waarmee de omgang geëffectueerd of beëindigd kan worden. 

Achtereenvolgens worden de ontzeggingsgronden, dwangsom, lijfsdwang, gezagswijziging, 

schorsing van de (kinder)alimentatie, benoeming van een bijzondere curator, opleggen van 

een ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing besproken.  

 

3.2 Juridisch ouderschap en gezag  

Kinderen staan met hun ouders in een familierechtelijke betrekking tot elkaar (artikel 1:197 

BW). Er zijn verschillende wijzen waarop een ouder de status van juridisch ouder kan 

verkrijgen. Juridisch moederschap kan op verschillende wijzen vastgesteld worden. De 

vrouw uit wie het kind is geboren, is op basis van artikel 1:198 lid 1 sub a BW van 

rechtswege juridisch ouder. Daarnaast kan een vrouw juridisch moeder worden, indien zij 

gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de vrouw uit wie het kind, door middel 

van kunstmatige donorbevruchting, geboren is (sub b), het kind heeft erkend (sub c), het kind 

gerechtelijk heeft vastgesteld (sub d) of het kind heeft geadopteerd (sub e). De vader kan 

ingevolge artikel 1:199 lid 1 BW het juridisch ouderschap verkrijgen als gevolg van de 

geboorte van het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap (sub a), erkenning 

(sub c), gerechtelijke vaststelling (sub d) of adoptie (sub e).  
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Naast de familierechtelijke betrekkingen staan kinderen onder ouderlijk gezag (artikel 1:245 

lid 1 BW). Ouderlijk gezag kan in principe alleen worden uitgeoefend door een juridisch 

ouder. Het ouderlijk gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind 

over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als 

buiten rechte.54 Blijkens artikel 1:245 lid 3 BW wordt het ouderlijk gezag door de ouders 

gezamenlijk dan wel door één ouder uitgeoefend. Waar de moeder van rechtswege zowel het 

juridisch ouderschap als het ouderlijk gezag verkrijgt, is dat bij de juridisch vader niet altijd 

het geval. Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt de juridische vader 

van rechtswege het gezag. Daarentegen oefent de moeder in een niet-huwelijkse relatie van 

rechtswege het gezag over het kind alleen uit, tenzij zij tijdens de bevalling onbevoegd was 

tot het gezag (artikel 1:253b lid 1 BW). Als de ouders gezamenlijk het gezag willen 

uitoefenen, kunnen zij hiertoe gezamenlijk een aantekening in het gezagsregister verzoeken 

(artikel 1:252 lid 1 BW). Deze aantekening kan ook gemaakt worden wanneer ouders niet 

samenwonen.55 Na beëindiging van de niet-huwelijkse relatie blijft het gezamenlijk gezag 

doorlopen. De ouders kunnen verzoeken dit gezamenlijk gezag te beëindigen, indien de 

omstandigheden gewijzigd zijn (artikel 1:253n lid 1 BW).  

 

Als tijdens de relatie enkel de moeder gezagsouder was, blijft zij dit na het beëindigen van de 

relatie alleen voortzetten.56 De juridisch vader kan op grond van artikel 1:253c lid 1 BW de 

rechtbank verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag dan wel hem met het eenhoofdig 

gezag over het kind te belasten. Een dergelijk verzoek wordt ingevolge artikel 1:253c lid 2 

BW slechts afgewezen, indien een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of 

verloren zou raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare 

tijd voldoende verbetering in zou komen (sub a) of dat dit niet in het belang van het kind is 

(sub b).  

 

3.3 Afspraken over de opvoeding 

Artikel 1:247 lid 1 BW schrijft voor dat het ouderlijk gezag met zich meebrengt de rechten en 

plichten van de ouder om het minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Onder 

verzorgen en opvoeden mede wordt verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het 

geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de 

                                                
54 Artikel 1:245 lid 4 BW.  
55 Koens & Van der Linden 2015, p. 78.  
56 Koens & Van der Linden 2015, p. 79.  
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ontwikkeling van zijn persoonlijkheid (lid 2). Tevens is de ouder verplicht om de 

ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen (lid 3). Na de 

ontbinding van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of na beëindiging van de 

samenleving, waarbij een aantekening in het gezagsregister is gemaakt, behoudt een kind 

over wie de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen recht op gelijkwaardige verzorging en 

opvoeding door beide ouders.57 Om dit recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding te 

garanderen, kunnen ouders, voor zover en zolang er praktische belemmeringen bestaan in 

verband met de verbreking van de relatie, rekening houden met deze belemmeringen in een 

overeenkomst of ouderschapsplan (lid 5).  

 

Ouderschapsplan 

De ouders houden na (echt)scheiding in principe het gezamenlijke ouderlijke gezag en 

moeten een ouderschapsplan vaststellen wanneer zij gaan scheiden. Over de verdeling van de 

zorg- en opvoedingstaken moeten afspraken gemaakt worden. Het ouderschapsplan, zoals dat 

in artikel 815 Rv is neergelegd, biedt een goed uitgangspunt voor een stabiele basis voor het 

kind na de (echt)scheiding. Doordat belangrijke beslissingen reeds in het ouderschapsplan 

zijn opgenomen, kunnen conflicten in de toekomst worden vermeden.58 In dit plan worden 

afspraken gemaakt over de vragen hoe de verdeling van zorg- en opvoedingstaken eruit gaat 

zien, hoe de opvoeding betaald gaat worden (bijvoorbeeld kinderalimentatie) en hoe ouders 

elkaar in de toekomst gaan informeren over belangrijke zaken betreffende de kinderen.
 
Naast 

deze verplichte afspraken kan het handig zijn om andere afspraken vast te leggen. Uit artikel 

1:247a BW blijkt dat ook ouders die niet gehuwd zijn en het gezamenlijk gezag uitoefenen 

een ouderschapsplan als bedoeld in artikel 815 lid 2 Rv moeten opmaken.  

 

3.4 Het recht op omgang: zorg- en omgangsregeling 

In het huidige systeem kan de rechter in het kader van een echtscheidingsprocedure, of 

daarbuiten een zorg- of omgangsregeling vaststellen tussen kind en de ouder.59 Het kind heeft 

het recht op omgang ook wanneer er nog geen omgangsregeling is getroffen.60  

 

Bij het vaststellen van de omgangsregeling moet onderscheid gemaakt worden tussen ouders 

die gezamenlijk zijn belast met het ouderlijk gezag en ouders die dat niet zijn. Ouders die 
                                                
57 Artikel 1:247 lid 4 BW.  
58 Kinderombudsman 2014a, p. 12.  
59 Artikel 1:377a lid 2 BW.  
60 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 2.  
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gezamenlijk met het ouderlijk gezag belast zijn, dienen een verzoek tot vaststelling van een 

zorgregeling in te dienen op grond van artikel 1:253a BW. Deze bepaling schrijft voor: 

 

‘In geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag kunnen geschillen 

hieromtrent op verzoek van de ouders of van een van hen aan de rechtbank worden 

voorgelegd. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het belang van 

het kind wenselijk voorkomt.’  

 

Ouders zonder gezamenlijk gezag kunnen hun verzoek tot een omgangsregeling baseren op 

artikel 1:377a BW: 

 

‘Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een 

nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder 

heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.’ 

 

Uit deze bepaling komen verschillende elementen naar voren waaraan moet zijn voldaan. Het 

gaat om minderjarigen die de leeftijd van achttien jaren niet hebben bereikt en evenmin met 

toepassing van artikel 1:253ha BW meerderjarig zijn verklaard.61 Voor de ontvankelijkheid 

van het verzoek dient de ouder van rechtswege, door erkenning62 of door gerechtelijke 

vaststelling het juridisch ouderschap te hebben verkregen.63 Tevens is degene die in een 

nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat hier van belang. Voor de niet-juridische 

ouder betekent dit dat naast het biologisch ouderschap door middel van bijkomende 

omstandigheden ook de nauwe persoonlijke betrekking aangetoond moet worden.64 De 

bepalingen zijn niet alleen van toepassing bij omgang na (echt)scheiding van de ouders, maar 

gelden ook in gevallen waarin een ouder of niet-ouder omgang met het kind wenst.65 

 

Daarnaast wordt in lid 1 tweede volzin het omgangsrecht- en plicht van de niet-gezagsouder 

geregeld. De niet-gezagsouder heeft niet alleen een recht op omgang met zijn kind, maar 

tevens een plicht tot omgang. Met deze wettelijke plicht wordt tot uitdrukking gebracht dat 

afspraken tussen ouders over omgang en door de rechter vastgestelde omgangsregelingen 

                                                
61 Artikel 1:233 BW; zie ook Koens, in: T&C BW 2015, art. 377a BW, par. 2.  
62 HR 15 november 1996, NJ 1997, 423; zie ook HR 26 november 1999, NJ 2000, 85.  
63 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 2. 
64 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, p. 665.  
65 Koens & Van der Linden 2015, p. 83.  
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nageleefd moeten worden door beide ouders.66 Omgang hoeft niet alleen te bestaan uit 

bezoekcontacten, maar kan ook telefonische of schriftelijke contacten bevatten.67  

 

De ouder die na afloop van de niet-huwelijkse relatie eenhoofdig het gezag uitoefent, is ook 

degene die de kinderen verzorgt en opvoedt. Deze ouder bepaalt tevens met welke personen 

het kind omgang heeft. De niet-verzorgende ouder heeft geen gezag en dus ook geen recht op 

verzorging en opvoeding.68 Wel heeft deze ouder het recht op omgang met het kind, zoals 

voortvloeit uit artikel 1:377a lid 1 BW. Deze verplichting is sinds 2008 door de wetgever in 

de wet verankerd.69  

 

De omgangsregeling kan al dan niet voor bepaalde tijd worden vastgesteld. De minderjarige 

van twaalf jaar en ouder kan een dergelijk verzoek op grond van artikel 1:377g eerste volzin 

BW op informele wijze doen. Voor de minderjarige die de leeftijd van twaalf jaren nog niet 

heeft bereikt, heeft dit overeenkomstige gelding, indien hij in staat kan worden geacht tot een 

redelijke waardering van zijn belangen ter zake.70  

 

3.5 Ontzeggingsgronden 

Het omgangsrecht tussen kind en de ouder is geen absoluut recht. Dit betekent dat er 

beperkingen kunnen worden gelegd op het contact in de vorm van ontzegging.71 Deze 

ontzegging kan voor bepaalde of onbepaalde tijd door de rechter worden uitgesproken op 

verzoek van de ouders, van een van hen of van degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking staat tot het kind.72 In artikel 1:377a lid 3 BW worden de limitatieve 

ontzeggingsgronden hiervoor genoemd. De ontzeggingsgronden zijn van toepassing zowel in 

situaties waarin ouders gezamenlijk gezag uitoefenen als in situaties waar een ouder 

eenhoofdig gezag heeft.73 Het omgangsrecht is een fundamenteel recht van zowel ouder als 

kind, waardoor alleen zwaarwegende belangen of ernstige bezwaren van het kind tegen die 

omgang kunnen leiden tot ontzegging.74 Bij het opleggen van een ontzegging rust op de 

                                                
66 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 2.  
67 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 2.  
68 Koens & Van der Linden 2015, p. 83.  
69 Wet van 25 november 2008, Stb. 2008, 500, in werking getreden op 1 maart 2009.  
70 Artikel 1:377g tweede volzin BW. 
71 Koens & Van der Linden 2015, p. 92.  
72 Artikel 1:377a lid 2 BW. 
73 Artikel 1:253a lid 2 sub a BW.  
74 Kamerstukken II 1984/85, 18 964, nr. 3 (MvT), p. 8 en 11.  
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rechter een zware motiveringsplicht.75 De rechter zal moeten aangeven welke feiten en 

omstandigheden in het betreffende geval zwaarder wegen. Hij is niet bevoegd de omgang 

ambtshalve te ontzeggen.76 Het verzoek wordt niet afgewezen enkel op de grond dat niet kan 

worden beoordeeld of de omgang wel in het belang van het kind is nu de verblijfplaats van 

het kind noch van de gezagsouder, die niet is verschenen, bekend zijn.77 Enkel op basis van 

een van de volgende ontzeggingsgronden kan de omgang ontzegd worden. 

 

Allereerst mag de omgang blijkens artikel 1:377a lid 3 sub a BW geen ernstig nadeel 

opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om een aanmerkelijke onrust en spanningen die voortvloeien uit de 

omgang.78 Weerstand van de gezagsouder tegen de omgang is hierbij op zich geen reden voor 

de ontzegging. Toch kan deze weerstand leiden tot spanning van een bepaalde aard dat 

daarmee ook de zwaarwegende belangen van het kind worden getroffen. Het is dan mogelijk 

om de (tijdelijke) ontzegging onder deze grond te scharen.79  

 

De ontzegging van de omgang kan, op grond van sub b, ook voortvloeien uit de kennelijk 

ongeschiktheid of het kennelijk niet in staat zijn tot omgang met de ouder of degene die in 

een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Het kan in een dergelijke situatie gaan 

om een ouder die meermaals het kind heeft ontmoet onder invloed van alcohol of drugs, er is 

sprake is van seksueel misbruik tegen het kind of dat de niet-gezagsouder de 

omgangsregeling bemoeilijkt door niet of niet op afgesproken tijden te komen.80 Deze 

spanningen binnen een gezinssituatie kunnen voor een nadelige weerslag op het kind zorgen.   

 

Voor het bestaan van de ontzeggingsgrond uit sub c is het van belang dat het gaat om ernstige 

bezwaren die door minderjarigen van twaalf jaar en ouder bij het verhoor naar voren worden 

gebracht. De rechter is hierbij verplicht het kind in de gelegenheid te stellen zijn mening over 

de verzochte ontzeggingsgrond kenbaar te maken.81 In sommige gevallen kunnen ernstige 

bezwaren van minderjarigen jonger dan twaalf jaar ook leiden tot ontzegging van de 

                                                
75 Kamerstukken II 1984/85, 18 964, nr. 3 (MvT), p. 11. 
76 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 4.  
77 HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8894, r.o. 3.5.  
78 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 4.  
79 Kamerstukken II 1984/85, 18 964, nr. 3 (MvT), p. 10. 
80 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 4. 
81 Artikel 809 lid 1 Rv.  
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omgang.82 Ten aanzien van deze jongeren heeft de rechter geen hoorplicht, maar hij kan 

beslissen de minderjarige toch te horen.  

 

De ontzeggingsgrond in sub d dat omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen 

van het kind is in de wet opgenomen om de rechter ruimte te bieden tot een afgewogen 

oordeel te komen. Door deze grond kunnen specifieke gevallen die niet onder de eerste drie 

ontzeggingsgronden vallen toch tot ontzegging van de omgang leiden. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om gevallen waarin minderjarigen jonger dan twaalf jaar ernstige bezwaren hebben 

tegen de omgang.83 Deze grond kan eveneens toegepast worden voor onvoldoende ernstige 

bezwaren van minderjarigen die ouder zijn dan twaalf jaar.  

 

3.6 Effectuering van de zorg- en omgangsregeling 

Een vastgestelde zorg- of omgangsregeling moet door alle betrokkenen worden nagekomen. 

In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken. De vraag is hoe de zorg- of omgangsregeling 

alsnog geëffectueerd kan worden. De overheid grijpt in als ouders hun verantwoordelijkheid 

ten aanzien van het belang van hun kind niet (kunnen) nemen.84 De rechter kan om een 

onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming vragen. Ook kan een 

ouderschapsonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek worden aangevraagd teneinde te 

bekijken of de ouder wel in staat is tot omgang, of de omgang wel veilig voor het kind kan 

verlopen en of de omgang in het belang van het kind is in verband met het bestaan van 

eventuele persoonlijkheidsproblematiek bij één van de ouders. In een aantal gevallen kan 

naleving van de regeling gestimuleerd worden door bemiddeling of omgangsbegeleiding.85 In 

andere gevallen kan de rechter wettelijke dwangmiddelen toepassen om de omgang alsnog te 

bevorderen. De Nederlandse wet kent geen specifieke dwangmiddelen ten aanzien van de 

niet-nakoming van een vastgestelde zorg- of omgangsregeling.86 De rechter kan daartoe wel 

dwangmiddelen uit Burgerlijke Rechtsvordering, mogelijkheden uit het Burgerlijk Recht en 

kinderbeschermingsmaatregelen, aanwenden.87  

 

                                                
82 Kamerstukken II 1984/85, 18 964, nr. 3 (MvT), p. 10.  
83 Kamerstukken II 1984/85, 18 964, nr. 3 (MvT), p. 10.  
84 Kinderombudsman 2014, p. 9.  
85 Hier wordt in hoofdstuk 5 nader op ingegaan.  
86 Kamerstukken II 1984/85, 18 964, nr. 3 (MvT), p. 13.  
87 In dit onderzoek is gepoogd de belangrijkste juridische middelen uiteen te zetten. Het besprokene is derhalve 
geen limitatieve opsomming.  De vraag in hoeverre het strafrecht uitkomst kan bieden bij het stimuleren van 
omgang blijft in dit onderzoek buiten beschouwing.  
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3.6.1 Dwangmiddelen uit Burgerlijke Rechtsvordering 

De rechtbank kan op grond van artikel 1:253a lid 5 BW een dwangmiddel opleggen. Het 

eerste dwangmiddel uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreft het opleggen 

van de dwangsom. Op vordering van een der partijen kan de rechter de wederpartij 

veroordelen tot nakoming van de zorg- of omgangsregeling door het opleggen van een 

dwangsom op grond van artikel 611a lid 1 Rv. Bij het vaststellen van de zorg- of 

omgangsregeling kan al om een dwangsom worden verzocht. Het opleggen van een 

dwangsom heeft echter geen nut als de financiële positie van de wederpartij geen 

verhaalsmogelijkheden biedt.88 Voor het verbeuren van de dwangsommen moet vast komen 

te staan dat de gezagsouder het bevel tot nakoming van de zorg- of omgangsregeling 

daadwerkelijk heeft overtreden.  

 

Daarnaast kan het opleggen van lijfsdwang dienen als dwangmiddel. Bij lijfsdwang wordt de 

gezagsouder, die het kind in het kader van een vastgestelde zorg- of omgangsregeling weigert 

af te geven, in een Huis van Bewaring in gijzeling genomen. De rechter kan ex artikel 585 lid 

1 Rv de tenuitvoerlegging van de lijfsdwang toestaan, indien de zorg- of omgangsregeling 

niet wordt nagekomen. Het dwangmiddel is enkel uitvoerbaar als een ander dwangmiddel 

onvoldoende uitkomst zal bieden.89 Deze mogelijkheid om de gezagsouder tot nakoming te 

dwingen, heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen betekent het een beperking van de vrijheid 

van de gezagsouder, maar tevens betekent het een verandering in de dagelijkse opvoeding 

van het kind, want iemand anders moet deze verzorging overnemen.  

 

3.6.2 Middelen uit Burgerlijk Wetboek 

Het eerste middel uit het Burgerlijk Wetboek is de mogelijkheid tot gezagswijziging. Het 

belang van het kind vergt dat beide ouders het gezag uitoefenen.90 Enkel wanneer het kind 

klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders of wijziging anderszins in het belang van 

het kind noodzakelijk is, kan de rechter het gezag aan één van de ouders toewijzen. Ingevolge 

artikel 1:253c BW kan de tot gezag bevoegde vader van het kind, die nimmer het gezag 

gezamenlijk met de moeder heeft uitgeoefend, de rechter verzoeken hem met het gezag over 

het kind te belasten. Met vader wordt hier de juridische vader bedoeld die het kind heeft 

                                                
88 Koens & Van der Linden 2015, p. 108.  
89 Artikel 587 Rv.  
90 Lieber 2016, p. 131.  
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erkend of van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld.91 De maatstaf bij de beoordeling 

over gezagswijziging is het belang van het kind.92 Hierbij zal voorts rekening gehouden 

dienen te worden met de mogelijke nadelige gevolgen voor het kind die verbonden zijn aan 

de verandering van het ouderlijk gezag en de daarmee verbonden verandering in de 

verzorgingssituatie.93 Tevens dient de gezagswijziging geen actie te zijn om de andere ouder 

buitenspel te zetten. Om deze reden is het ontbreken van communicatie niet zonder meer 

genoeg voor gezagswijziging.94 Slechts wanneer onaanvaardbare risico’s voor het kind 

bestaan, kan het verzoek tot gezagswijziging gehonoreerd worden. Zowel Hof Amsterdam95 

als Hof Den Haag96 hebben geoordeeld dat een (voorlopige) gezagswijziging (waarbij in de 

hoofdverblijfplaats van het kind geen wijziging wordt gebracht) een uiterste middel is om tot 

omgang tussen het kind en de niet-verzorgende ouder te komen. De maatstaf die door beide 

gerechtshoven is toegepast, is het belang van het kind waarbij in deze gevallen het belang 

was dat één ouder met het ouderlijk gezag werd belast.  

 

Daarnaast wordt in de praktijk gebruik gemaakt van het schorsen van de (kinder)alimentatie 

met als doel het stimuleren van de omgang. Op grond van artikel 1:404 lid 1 BW zijn ouders 

verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun 

minderjarige kinderen. Het niet nakomen van de zorg- of omgangsregeling staat los van deze 

verplichting. De niet-verzorgende ouder kan de rechter wel verzoeken om zijn verplichting 

tot betaling van deze (kinder)alimentatie op te schorten, wanneer de verzorgende ouder de 

vastgestelde afspraken niet nakomt. Zo heeft rechtbank Leeuwarden de 

alimentatieverplichting van de niet-verzorgende ouder beëindigd, wegens grievend gedrag 

van de verzorgende ouder. Deze heeft jarenlang de omgang tussen de niet-verzorgende ouder 

en het kind geblokkeerd en heeft geen bijdrage geleverd aan een oplossing voor het conflict.97 

 

3.6.3 Benoeming bijzondere curator  

Soms kan het nodig zijn dat minderjarigen in het (echt)scheidingsproces en de rechtszaken 

omtrent omgang en gezag worden bijgestaan door een neutrale, derde partij. In deze gevallen 

                                                
91 Broekhuijsen-Molenaar, in: T&C BW 2016, art. 1:253c BW, par. 1.  
92 Broekhuijsen-Molenaar, in: T&C BW 2016, art. 1:253c BW, par. 2.  
93 HR 28 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6845, r.o. 3.3.1.  
94 Singendonk & Meesters 2002, p. 48.  
95 Hof Amsterdam 27 januari 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AS6020.  
96 Hof Den Haag 31 augustus 2005, ECLI:NL:GHDHA:2005:AU2003.  
97 Rb. Leeuwarden 9 juli 2008, ECLI:NL:RBLEE:2008:BD6634.  
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kan de bijzondere curator uitkomst bieden.98 Het uitgangspunt is dat de bijzondere curator 

volledig gericht is op het kind, in staat is het belang van het kind op de juiste wijze in te 

schatten, en op basis van specifieke kennis het kind of het gezin kan doorverwijzen naar 

specialistische hulpverlening.99 Een wettelijke vertegenwoordiger of bijzondere curator kan 

passend gewicht aan de mening van de minderjarige in de procedure toekennen. Op grond 

van artikel 1:250 BW kan een bijzondere curator over een minderjarige benoemd worden. Dit 

is mogelijk wanneer de belangen van de ouders met gezag in strijd komen met de belangen 

van de minderjarige, in aangelegenheden betreffende diens opvoeding en verzorging of diens 

vermogen. Het moet in het belang van de minderjarige noodzakelijk geacht worden dat de 

bijzondere curator hem in en buiten rechte vertegenwoordigd. De rechter kan een verzoek 

niet afwijzen op de enkele grond dat het probleem niet concreet genoeg geformuleerd is. Op 

de rechter rust dan de verplichting om te onderzoeken of het probleem nader geconcretiseerd 

kan worden.100 Bij de rechtbank Zeeland West-Brabant, locatie Breda loopt een pilot waarbij 

gedragsdeskundigen in procedures rondom complexe scheidingen worden benoemd als 

bijzondere curator. Het evaluatieonderzoek is nog niet afgerond, maar de eerste ervaringen 

lijken positief. De bijzondere curator geeft het kind een eigen stem en maakt ouders bewust 

van de schadelijke effecten die hun conflictgedrag op het welzijn van hun kind kan hebben.101  

 

3.6.4 Kinderbeschermingsmaatregelen 

Wanneer het conflict tussen ouders escaleert, kan het noodzakelijk zijn een 

kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Er moet dan zijn voldaan aan de wettelijke 

gronden uit het kinderbeschermingsrecht. De maatregel wordt gebruikt als uiterste middel en 

is alleen toegestaan als er geen andere, minder ingrijpende, manier is om de bedreiging af te 

wenden.102  

 

De eerste kinderbeschermingsmaatregel die kan worden opgelegd, is de ondertoezichtstelling. 

Het opleggen van een ondertoezichtstelling103 in het kader van het ontbreken of niet nakomen 

van een zorg- of omgangsregeling, dan wel in het kader van problemen bij het uitvoeren van 

de zorg- of omgangsregeling, kan worden gerechtvaardigd als aan de voorwaarden uit artikel 

                                                
98 Kinderombudsman 2012, p. 13.  
99 De Rechtspraak 2016, p. 19.  
100 HR 4 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR4850, r.o. 3.4.3.  
101 De Rechtspraak 2016, p. 19.  
102 Forder 2014, p. 288.  
103 Hierna: OTS.  
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1:255 lid 1 BW is voldaan. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van 

een gecertificeerde instelling104, indien de minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn 

ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en (a) de zorg die in verband met het wegnemen van de 

bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag 

uitoefenen, door deze niet of onvoldoende wordt geaccepteerd en (b) de verwachting 

gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een gelet op de 

persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de 

verantwoordelijkheid voor de verzorging en de opvoeding in staat zijn te dragen. De GI is 

daarbij verplicht om de gezinsband tussen de gezagsouder(s) en de minderjarige te 

bevorderen.105 De rechter dient bij het opleggen van een zogenaamde 

omgangsondertoezichtstelling te voldoen aan hoge motiveringsvereisten.106 Uit jurisprudentie 

blijkt dat een motivering niet als toereikend wordt geacht wanneer een zorg- of 

omgangsregeling niet op vrijwillige basis tot stand komt en de Raad voor de 

Kinderbescherming heeft gesteld dat het kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling als 

het geen contact heeft met de biologische vader.107  Daarnaast levert niet in alle gevallen de 

enkele kans dat de minderjarige door het ontbreken of niet nakomen van een zorg- of 

omgangsregeling in een loyaliteitsconflict zou kunnen komen te verkeren een toereikende 

motivering op voor het opleggen van een ondertoezichtstelling.108 Daarentegen heeft Hof 

Amsterdam op 6 december 2011 uitspraak gedaan dat zorgen over de loyaliteitsontwikkeling 

van het kind wel voldoende kunnen zijn voor een omgangsondertoezichtstelling op te 

leggen.109 Het komt steeds vaker voor dat de Raad voor de Kinderbescherming een 

beschermingsonderzoek start om te toetsen of een ondertoezichtstelling geïndiceerd is.110 Eén 

van de doelen van de ondertoezichtstelling dient te zijn het normaliseren van de onderlinge 

verhouding tussen de ouders. Daarvoor kunnen mogelijkerwijs cursussen voor nodig zijn. 

Een ouder heeft de plicht om ten opzichte van het kind hieraan mee te werken.111 De 

gezinsvoogd is er om toezicht te houden tijdens de ots. Deze kan ingrijpen wanneer 

conflicten te hoog oplopen. De gezinsvoogd verzoekt dan om een wijziging van de 

omgangsregeling.112 Daarnaast kan de gezinsvoogd de inzet van gespecialiseerde GGZ, zoals 

                                                
104 Hierna: GI.  
105 Artikel 1:262 lid 3 BW.  
106 Bruning, in: T&C BW 2016, art. 255 BW, par. 5; zie ook HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1061.   
107 HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1009, r.o. 3.4.  
108 HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1073, r.o. 3.4.  
109 Hof Amsterdam 6 december 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2922, r.o. 4.6 en 4.8.  
110 Bruning, in: T&C BW 2016, art. 255 BW, par. 5.  
111 Van Teeffelen 2016, p. 29.  
112 Artikel 1:253g BW.  
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een behandeling voor agressie vragen en heeft hij het recht op informatie om medische 

gegevens op te vragen bij de psychiater van de ouder die graag contact wil.113  

 

Tenslotte kan, wanneer ouders een problematische strijd voeren over het hoofd van het kind 

en het kind hier aantoonbaar onder lijdt, een machtiging tot uithuisplaatsing worden gegeven. 

De rechter kan in dat geval beslissen om het kind, als ultimum remedium, bij een neutrale 

partij te plaatsen om zijn ontwikkeling te waarborgen. Dit kunnen familie of vrienden van 

ouders zijn, maar ook een onbekend (pleeg)gezin. De machtiging tot uithuisplaatsing kan op 

basis van artikel 1:265b lid 1 BW door de kinderrechter worden gegeven, indien dit 

noodzakelijk is in het belang van de verzorging en de opvoeding van de minderjarige of tot 

onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid. De uithuisplaatsing is alleen 

mogelijk wanneer de nagestreefde doelen niet bereikt kunnen worden als het kind bij de 

ouders blijft wonen.114 Op grond van artikel 2.3 lid 6 Jeugdwet is de gemeente hierbij 

verplicht om, indien redelijkerwijs mogelijk, de jeugdige in het geval van een 

uithuisplaatsing bij een pleegouder of in een gezinshuis te plaatsen.115 In de wet is niet 

expliciet geregeld dat de gezagsouder een recht op omgang heeft met zijn kind dat een andere 

verblijfplaats heeft, zoals bij uithuisplaatsing het geval is. Volgens de wetgever was dit niet 

nodig, omdat betrokkenen in die situatie het recht op omgang direct ontlenen aan de tussen 

hen bestaande gezagsverhouding.116 In het kader van een gedwongen uithuisplaatsing kan de 

rechter wel beperkingen toekennen aan het omgangsrecht.117 

 

3.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het omgangsrecht in nationaal kader besproken. In beginsel hebben beide 

ouders de verantwoordelijkheid om voor hun kind te zorgen. Na een scheiding verandert veel 

in de relatie tussen ouders en kinderen. Het kind wiens ouders gezamenlijk gezag hebben, zal 

na scheiding door middel van een zorgregeling door zijn beide ouders worden opgevoed en 

het kind wiens verzorgende ouder alleen gezag heeft zal een recht op omgang met zijn niet-

verzorgende ouder hebben op grond van artikel 1:377a lid 1 BW. In de praktijk kunnen 

ouders veelal onderling prima afspraken maken door middel van een zorgregeling of door 

                                                
113 Artikel 7.3.11 lid 4 Jw.  
114 Bruning, in: T&C BW 2016, art. 265b BW, par. 3.  
115 Hof Amsterdam 12 april 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ5537, r.o. 4.6-4.7; zie ook artikel 3.1 Richtlijn 
Pleegzorg.   
116 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, par. 2.  
117 Artikel 1:265f en 1:265g BW.  
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middel van een ‘klassieke’ omgangsregeling. Dit is mede afhankelijk van het hebben van 

juridisch ouderschap en/of gezag van de niet-verzorgende ouder. Niet in alle gevallen leven 

beide ouders deze afspraken na. Wanneer de ouderlijke conflicten te hoog oplopen, kan de 

rechter ingrijpen door de omgang te ontzeggen blijkens artikel 1:377a lid 3 BW of door de 

omgang te effectueren middels het vaststellen van een regeling in de zin van artikel 1:377a 

lid 2 BW. Bij het niet naleven van deze regeling kan de rechter uit het burgerlijk procesrecht, 

het burgerlijk recht en het kinderbeschermingsrecht de volgende maatregelen uitspreken: 

dwangsom, lijfsdwang, gezagswijziging, schorsing van de (kinder)alimentatie, benoeming 

van de bijzondere curator, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Wat bij veel maatregelen 

naar voren komt, is de waarde die wordt gehecht aan het belang van het kind.  
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Hoofdstuk 4 Ouderschap na scheiding in het belang van het kind 

 

4.1 Inleiding 

Het kind behoudt op grond van artikel 1:253a BW het recht op een zorg- en 

opvoedingsregeling met beide ouders die het gezamenlijk gezag uitoefenen. Dit vloeit ook 

voort uit het recht op gelijkwaardig ouderschap uit artikel 1:247 BW. Het kind wiens ouder 

eenhoofdig gezag heeft, heeft een recht op omgang met de niet-gezagsouder op grond van 

artikel 1:377a lid 1 BW. In sommige gevallen is omgang moeilijk te bewerkstelligen. Veelal 

is een niet meewerkende ouder debet aan het niet tot stand komen van het contact tussen het 

kind en de andere ouder. Het kind lijdt onder het getouwtrek van beide ouders. Nationaal 

gezien heeft de rechter verschillende mogelijkheden om de omgang te bevorderen dan wel te 

beëindigen. Bij de beoordeling of aan een zorg- of omgangsregeling dwangmiddelen moeten 

worden verbonden, is de maatstaf ‘het belang van het kind’.118 Het is de vraag tot welk punt 

in de procedure het streven naar omgang nog in het belang van het kind is en wanneer niet.  

 

In dit hoofdstuk worden de nationale middelen vanuit internationaalrechtelijk en 

gedragswetenschappelijk perspectief bezien. De gebruikte argumenten zijn reeds in 

voorgaande hoofdstukken aangehaald. De middelen die worden besproken, zijn dwangsom, 

lijfsdwang, gezagswijziging, schorsing van de (kinder)alimentatie, benoeming van de 

bijzondere curator, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Daarna wordt gekeken naar de 

mogelijkheid om omgang te ontzeggen. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie.  

 

4.2 Bevorderen van de omgang 

4.2.1 Dwangmiddelen 

Een dwangsom kan als effectief worden beschouwd wanneer ouders geprikkeld worden om 

de zorg- of omgangsregeling na leven. Er wordt in beginsel met een dwangsom geen afbreuk 

gedaan aan de band tussen ouder en kind en zorgt ervoor dat de loyaliteitsproblematiek niet 

nog problematischer hoeft te worden. Het opleggen van een dwangsom brengt keerzijden 

mee die niet altijd in het belang van het kind zijn. Aan de ene kant zal de prikkel tot naleving 

uitblijven wanneer de verzorgende ouder niet voldoende financiële middelen heeft om de 

dwangsom te betalen.119 Anderzijds is het tegenovergestelde ook mogelijk, namelijk dat de 

                                                
118 HR 24 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5260, r.o. 3.3; zie ook HR 26 januari 1996, 
ECLI:NL:HR:1996:ZC1973.  
119 Koens & Van der Linden 2015, p. 108. 
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verzorgende ouder ruim voldoende financiële middelen heeft om de dwangsom te betalen en 

vervolgens de naleving van de zorg- of omgangsregeling alsnog weigert. Het nakomen van 

de gemaakte afspraken over de zorg en omgang door middel van het opleggen van een 

dwangsom is sterk afhankelijk van de hoogte van de dwangsom, de financiële positie van de 

verzorgende ouder en de gevoeligheid voor financiële dwang van de verzorgende ouder.120 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de dwangsom, internationaalrechtelijk gezien, het kind 

niet weerhoudt van een gezonde ontwikkeling in een veilige omgeving. Die gezonde 

ontwikkeling komt in het geding wanneer door betaling van de dwangsom in bepaalde 

gevallen de ouder minder financiële middelen voorhanden heeft en daardoor minder geld 

heeft over voor de verzorging en opvoeding van het kind. De gezonde ontwikkeling van het 

kind kan dan niet altijd gewaarborgd worden. Ook in gedragswetenschappelijk kader is dat 

niet in het belang van het kind. Een dwangsom kan de ouderlijke conflicten alleen maar erger 

maken, waardoor de loyaliteitsproblematiek verergerd wordt. Het is van geval tot geval 

afhankelijk of het opleggen van een dwangsom effectief is bij de bevordering van de omgang.  

 

Bij het opleggen van lijfsdwang wordt met harde hand gezorgd dat het kind omgang kan 

krijgen met de niet-verzorgende ouder. Lijfsdwang brengt zwaarwegende kritiekpunten met 

zich mee. De toepassing van dit dwangmiddel ter effectuering van de zorg- of 

omgangsregeling grijpt diep in op het leven van het kind. Het kind wordt uit zijn stabiele 

leefomgeving getrokken, doordat hij tijdelijk niet meer bij de verzorgende ouder kan wonen. 

Dit is internationaal gezien een breuk van de continuïteit in de opvoeding van het kind. 

Daarnaast zal het kind zich ook afvragen waarom de ene ouder de andere ouder laat 

opsluiten.121 Vanuit de gedragswetenschap zal dit de loyaliteitsproblematiek niet ten goede 

komen en in een aantal gevallen zelfs verergeren. De band tussen het kind en de verzorgende 

ouder wordt dan ook aangetast. Zowel internationaalrechtelijk als gedragswetenschappelijk 

brengt lijfsdwang bezwaren met zich mee. In de rechtspraak wordt bevestigd dat het 

opleggen van lijfsdwang vaak niet in het belang van het kind is, waardoor lijfsdwang als 

uiterste dwangmiddel moet worden ingezet.122 

 

                                                
120 Heeffer 2000, p. 64. 
121 Heeffer 2000, p. 65.  
122 HR 24 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5260, r.o. 3.3.  
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4.2.2 Middelen uit Burgerlijk Wetboek 

Vervolgens is het de vraag of de middelen uit het Burgerlijk Wetboek in het belang van het 

kind zijn. Gezagswijziging kan een effectieve werking hebben in gevallen waarin beide 

ouders met het gezag zijn belast en de verzorgende ouder weigert om mee te werken aan de 

omgang. Het middel brengt aan de andere kant, eveneens als lijfsdwang, ingrijpende 

gevolgen voor het kind met zich mee. Gezagswijziging leidt veelal tot een wijziging van de 

hoofdverblijfplaats van het kind. Het kind moet verhuizen, nieuwe vriendjes maken en bij de 

andere ouder gaan wonen, die het kind wellicht minder goed kent. Dit is niet bevorderlijk 

voor de continuïteit in zijn opvoeding en verzorging. Voor het behouden en de sterkte van de 

band tussen het kind en de ouder die het gezag moet afstaan, is het niet bevorderlijk om het 

gezag te wijzigen. Het kind blijft, gedragswetenschappelijk gezien, in een loyaliteitsconflict 

verwikkeld.  

Het kan ook zijn dat na de gezagswijziging de hoofdverblijfplaats van het kind ongewijzigd 

blijft. Dit is het geval wanneer het kind bij de verzorgende ouder blijft wonen die het gezag 

niet meer heeft. Dit brengt voor de leefsituatie van het kind minder ingrijpende gevolgen met 

zich mee, maar wel praktische problemen. De gezagsouder dient op afstand belangrijke 

beslissingen te nemen over het kind. Het wordt dan lastiger om aan de plicht van de 

gezagsouder te voldoen om het kind te verzorgen en op te voeden. Al met al is een 

gezagswijziging niet bevorderlijk voor het belang van het kind.  

 

Daarnaast kan door schorsing van de (kinder)alimentatie de verzorgende ouder gedwongen 

worden tot nakoming van de zorg- of omgangsregeling. Dit middel stuit op dezelfde 

bezwaren als de dwangsom. Slechts wanneer deze ouder wordt bewogen om toch na te 

komen, werkt dit middel effectief. De werking van het schorsen van (kinder)alimentatie, is 

afhankelijk van de financiële positie van de verzorgende ouder. Het kan nadelig werken voor 

de gezonde ontwikkeling van het kind wanneer minder financiële gelden beschikbaar zijn.  

 

4.2.3 Benoeming bijzondere curator  

De benoeming van een bijzondere curator is een mogelijkheid om de omgang te bevorderen. 

Het kan wenselijk zijn om bij voortdurende conflicten een bijzondere curator te benoemen. 

Dit is mogelijk wanneer de minderjarige meent dat zijn belang door de wettelijk 

vertegenwoordiger(s) onvoldoende wordt behartigd.123 Een dergelijke benoeming kan het 

                                                
123 HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535, r.o. 3.8.  
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best worden benoemd in de vorm van een gedragsdeskundige, omdat deze meer 

specialistische kennis heeft over de vraag wat in het belang van het kind is. Een bijzondere 

curator kan op de juiste manier het belang van het kind waarborgen en daarbij vanuit het 

persoonlijke ontwikkelingsperspectief van het kind handelen. De Kinderombudsman heeft 

zijn zorgen geuit over de kleine hoeveelheid bijzondere curatoren die benoemd worden in 

(echt)scheidings- en/of omgangszaken. Afgelopen jaren is meer aandacht gekomen voor deze 

mogelijkheid. De benoeming van een bijzondere curator kan ingrijpen op de ouderlijke 

verantwoordelijkheid in de zin van artikel 1:247 BW, artikel 8 EVRM en artikel 18 IVRK. 

Daarom dient een balans gevonden te worden tussen het uitdragen van het belang van het 

kind en de ouderlijke verantwoordelijkheid in het gezinsleven. Ondanks deze kanttekening 

lijkt het in het belang van het kind om een bijzondere curator, in de vorm van een 

gedragsdeskundige, te benoemen.  

 

4.2.4 Kinderbeschermingsmiddelen 

Bij toepassing van een kinderbeschermingsmaatregel dient het belang van het kind in de zin 

van artikel 3 IVRK in uitzonderlijke mate te worden meegewogen. Bij een 

ondertoezichtstelling heeft een neutrale partij zich op de gezinssituatie en kan gewerkt 

worden aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Echter is het opleggen van een 

kinderbeschermingsmaatregel een beperking op het recht van ouders om primair 

verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding van het kind.  

 

De tweede kinderbeschermingsmaatregel is de machtiging tot uithuisplaatsing. Dit kan in het 

belang van het kind zijn om de relatie tussen ouders te stabiliseren en het kind een neutrale 

plaats te bieden weg van alle conflicten. Daarbij moet men zich realiseren dat 

uithuisplaatsing een grote invloed heeft op het leven van het kind. Daarom moet de 

uithuisplaatsingsbeslissing in beginsel een tijdelijke maatregel zijn, die wordt beëindigd, 

zodra de omstandigheden het toelaten en als doel heeft hereniging met een van de ouders.124 

Hieruit komt de herenigingsdoelstelling naar voren waarin centraal stond dat een 

uithuisplaatsing in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel een tijdelijke maatregel 

was die, zodra de omstandigheden het toelieten, diende te worden beëindigd.125 Sinds de 

jaren negentig geldt de continuïteitsdoelstelling waarbij op passende wijze rekening wordt 

                                                
124 EHRM 24 maart 1988, nr. 10465/83 (Olsson tegen Zweden), par. 81; zie ook EHRM 7 augustus 1996, nr. 
17383/90 (Johansen tegen Noorwegen), par. 78.  
125 Angius 2015, p. 55; zie ook EHRM 22 juni 1989, nr. 11373/85 (Eriksson tegen Zweden).   
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gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding.126 Uithuisplaatsing is niet in 

lijn met deze doelstelling, omdat de band tussen ouders en kind niet behouden wordt. Door 

weinig contact zal de sterkte van de band en het welbevinden van het kind aangetast worden.  

 

In bepaalde gevallen dient het belang van het kind zwaarder te wegen dan het recht op 

gezinsleven. Als autoriteiten voldoende en relevante redenen hebben om het kind uit huis te 

plaatsen, kan geen schending van artikel 8 EVRM worden aangenomen.127 Om dit vast te 

stellen, wordt gekeken naar de omstandigheden van de zaak.128 Gezegd kan worden dat een 

machtiging tot uithuisplaatsing grote gevolgen heeft voor de continuïteit van de leefsituatie 

van het kind en derhalve niet in het belang van het kind is.   

 

4.3 Beëindigen van de omgang 

In bepaalde gevallen kan beëindiging van de omgang middels ontzegging uitkomst bieden 

om voor het kind een stabiele omgeving te creëren. Het criterium hiervoor is het belang van 

het kind. Dit is per geval afhankelijk van de voorgeschiedenis van de relatie tussen ouders en 

de sterkte van de band tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. In aanvulling hierop 

blijkt uit onderzoek van Spruijt & Kormos blijkt dat de sterkte van de band belangrijker is 

voor omgang dan de mate van het contact. Als gevolg zou de nadruk meer moeten komen te 

liggen op het opbouwen van een (sterke) band tussen het kind en de niet-verzorgende ouder. 

Het kan hierbij in het belang van het kind zijn om een periode geen contact te hebben met die 

ouder om vervolgens langzaam de band op te bouwen. Wanneer eenmaal een sterke band 

tussen kind en niet-verzorgende ouder bestaat, wordt het contact minder snel 

verbroken.129Als de verzorgende ouder zich verzet tegen de omgang tussen de niet-

verzorgende ouder en het kind heeft dit meer spanningen tot gevolg die niet in het belang van 

het kind zijn. Ernstige conflicten tussen beide ouders of lichamelijk en/of psychologisch 

geweld zijn ongunstig voor de ontwikkeling van het kind. Een (tijdelijke) ontzegging van de 

omgang kan dan uitkomst bieden om het welzijn van het kind te waarborgen. In de periode 

van de ontzegging van de omgang kan de situatie neutraliseren en stabiliseren. Voor het 

behoud van de band tussen de ouder wiens omgang is ontzegd en het kind is ontzegging niet 

het beste. Door het ontbreken van elk contact zal de sterkte van de band afnemen. 

                                                
126 Artikel 20 lid 3 IVRK.  
127 Zie ook EHRM 22 april 1992, Series A, vol. 226-B (Rieme tegen Zweden).  
128 EHRM 24 maart 1988, nr. 10465/83 (Olsson tegen Zweden).  
129 Spruijt & Kormos 2010, p. 128.  
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Daarentegen zal het loyaliteitsconflict ook afnemen en heeft het kind de mogelijkheid zich in 

een veilige omgeving te ontwikkelen.  

 

4.4 Conclusie  

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal wanneer omgang al dan niet in het belang van het 

kind is. Het belang van het kind dient telkens de eerste overweging te vormen (artikel 3 

IVRK). Dit is onderzocht in het licht van internationale wet- en regelgeving en 

gedragswetenschappelijke inzichten, die zijn uiteengezet in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk 

wordt het nationaal kader vanuit deze perspectieven bezien. Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat de wettelijke mogelijkheden die de rechter heeft om omgang te stimuleren, niet 

allemaal even effectief lijken. Er zijn verschillende mogelijkheden besproken. Een 

dwangsom kan ingrijpende gevolgen hebben voor een kind wanneer de verzorgende ouder 

minder financiële middelen ter beschikking heeft om zijn verzorging en opvoeding te betalen. 

Ditzelfde geldt voor het schorsen van de (kinder)alimentatie. Bij lijfsdwang wordt de 

verzorgende ouder met harde hand weggerukt en in de gevangenis gezet. Dit is niet in het 

belang van het kind, maar heeft tevens negatieve gevolgen voor de manier waarop het kind 

naar de niet-verzorgende ouder kijkt. Dit zal het contact niet ten goede komen. 

Gezagswijziging brengt ingrijpende gevolgen met zich mee, omdat de stabiele leefomgeving 

omgeving van het kind niet gewaarborgd kan worden. Dit moet als uiterste maatregel worden 

gezien.  Het benoemen van een bijzondere curator kan positieve gevolgen hebben voor de 

manier waarop in een (echt)scheidingszaak naar het belang van het kind gekeken wordt. Het 

opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, met name uithuisplaatsing, dient een uiterst 

redmiddel te zijn. Slechts in gevallen wanneer andere middelen geen uitkomst bieden, kan het 

in het belang van het kind zijn om te kijken naar een kinderbeschermingsmaatregel. Wanneer 

de situatie onhoudbaar is geworden en de schadelijke effecten van het conflict voor het kind 

te groot worden, kan het in zijn belang zijn de omgang (tijdelijk) te ontzeggen.   
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Hoofdstuk 5 De rechter in omgangszaken 

 

5.1 Inleiding 

Het is de rechter die in omgangszaken dient te beslissen over de wijze en frequentie van de 

omgang tussen de ouder en het kind. Door de jaren heen is de rol van de kinderrechter sterk 

aan verandering onderhevig geweest. In dit hoofdstuk worden eerst de uitspraken besproken 

die aanleiding hebben gevormd om de rol van de rechter bij dit onderzoek te betrekken. 

Vervolgens wordt de veranderende rol van de rechter uiteengezet. Voorts worden praktische 

hulpverleningsmogelijkheden besproken die de rechter tot zijn beschikking heeft. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de interviews met mevrouw mr. Sutorius-Van Hees en de heer 

mr. Sluymer.130 Het hoofdstuk eindigt met een conclusie.  

 

5.2 Actieve rechter vereist  

Op 17 januari 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat van de rechter een uiterste inspanning 

mag worden verwacht om een omgangsregeling op gang te brengen.131 Wat waren de feiten 

en omstandigheden in deze zaak? Kort na de geboorte van het kind in 2008 kwam een einde 

aan de relatie tussen vader en moeder. Vader heeft het kind wel erkend. Na het uiteengaan 

van de ouders is moeder, via een blijf-van-mijn-lijfhuis, met haar dochter elders gaan wonen. 

Gedurende de eerste negen weken heeft vader omgang gehad met zijn dochter, waarna deze 

voorlopig werd stopgezet. Sindsdien is geprobeerd omgang te bevorderen, maar moeder 

weigerde elke medewerking. In september 2009 heeft vader de rechtbank verzocht tot 

omgang in de zin van artikel 1:377a BW.  

 

De rechtbank achtte het zinvol om een raadsonderzoek uit te laten voeren ten aanzien van de 

omgang en het gezag. Uit dit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming zijn geen 

contra-indicaties gebleken ten aanzien van de omgang tussen vader en zijn kind, mits deze in 

een Omgangshuis zou plaatsvinden. De rechtbank heeft bij tussenbeschikking van november 

2010 een voorlopige omgangsregeling vastgesteld, maar moeder heeft in augustus 2011 de 

begeleiding door het Omgangshuis beëindigd. Bij eindbeschikking van 27 maart 2012 heeft 

de rechtbank overwogen dat in beginsel omgang tot stand moet komen nu er geen contra-

indicaties uit het raadsonderzoek blijken. Wegens het risico dat moeder de omgangsregeling 

                                                
130 Deze interviews zijn aan het onderzoek gehecht als bijlage I respectievelijk bijlage II.  
131 HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:91.  
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zou blokkeren, door inschakeling van het Aware-alarmsysteem, achtte de rechtbank het in 

strijd met de zwaarwegende belangen van het kind om een omgangsregeling vast te stellen en 

wees het verzoek van vader af.132  

 

Bij Hof Amsterdam is gebleken van een onjuiste feitelijke grondslag, omdat de moeder niet 

beschikte over een Aware-alarmsysteem. Het hof zag daarom geen reden om partijen 

opnieuw naar het Omgangshuis te verwijzen en heeft het verzoek tot omgang afgewezen.   

 

De Hoge Raad heeft op 17 januari 2014 bepaald dat de rechter desverlangd 

(dwang)maatregelen kan treffen om de gezagsouder tot naleving te bewegen. Hierbij kan van 

de rechter een actieve opstelling worden verwacht.  

 

Na verwijzing door de Hoge Raad is de zaak terechtgekomen bij Hof Den Haag die op 3 

februari 2016 uitspraak heeft gedaan.133 Uit het NIFP-onderzoek is gebleken dat bij vader 

sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en een bipolaire stoornis en dat hij daarnaast 

kampt met stemmingsproblemen. Tevens blijkt uit het onderzoek dat er bij de minderjarige 

geen verlangens naar vader zijn. Zowel het NIFP als de Raad voor de Kinderbescherming 

zijn van mening dat het in dit stadium niet reëel is om toe te werken naar contact tussen vader 

en het kind.134 Hof Den Haag heeft, gelet op deze adviezen, geoordeeld dat de situatie van 

vader verre van stabiel is en dat het onduidelijk is wanneer daar verandering in gaat komen. 

Het leven van het kind is wel stabiel en deze stabiliteit dient zoveel mogelijk gecontinueerd te 

worden.135 Een omgangsregeling is in strijd met zwaarwegende belangen van het kind, zodat 

het recht op omgang moet worden ontzegd op grond van artikel 1:337a lid 3 sub d BW. Het 

verzoek tot omgang van de vader is derhalve afgewezen.  

 

5.3 Rol van de rechter  

Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 17 januari 2014 blijkt dat de rechter een actieve rol 

moet aannemen wanneer het gaat om de bevordering van de omgang. De raadsheren bij Hof 

Den Haag hebben zich zeer actief opgesteld door een persoonlijkheidsonderzoek uit te laten 

                                                
132 HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:91, r.o. 3.2.4-3.2.7. 
133 Hof Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:794.  
134 Hof Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:794, r.o. 9.  
135 Hof Den Haag 3 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:794, r.o. 11.  
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voeren. Dit is in lijn met de uitspraak van het EHRM in de zaak Pascal tegen Roemenië 

waaruit blijkt dat de rechter actief onderzoek moet laten uitvoeren.136  

 

Om een beter beeld te krijgen van de functie van de kinderrechter is het relevant om de 

positie van de kinderrechter door de jaren heen te bezien.  De gespecialiseerde kinderrechter 

is als beslisser in civiele kinderbeschermingszaken en jeugdstrafzaken in 1922 ingevoerd.137 

Als het ging om een ondertoezichtstelling was de kinderrechter ook belast met de 

tenuitvoerlegging daarvan. De kinderrechter kreeg in het proces een centrale rol bij de 

beslissing over de maatregel en de tenuitvoerlegging daarvan door hulpverleners. De 

wetgever beoogde de positie van de hulpverlener meer gewicht te geven door de 

gezaghebbende rol van de kinderrechter.  

 

In 1995 is gekozen voor een striktere scheiding tussen het rechtspreken door de kinderrechter 

en de uitvoering van de maatregelen door hulpverleners.138 De kinderrechter kreeg een 

lijdelijke rol in plaats van een leidende rol.139  

 

In de rapportage van de Kinderombudsman uit 2014 pleitte hij voor een regierol voor de 

rechter. Het is belangrijk om conflictscheidingen eerder te signaleren, om eerder in te grijpen 

en de regie op één plek te voeren. Uit de aanbeveling blijkt dat er systeem ingevoerd moet 

worden dat de rechtbank de mogelijkheid biedt om de procedures beter te overzien en aan te 

sturen.140   

 

In de recente Wet herziening van de maatregelen van kinderbescherming van 2015 is een 

ontwikkeling te zien waarbij de kinderrechter meer bij de uitvoering van de maatregel 

betrokken wordt. De rechter heeft in dit proces een centrale rol. In 25 procent van de gevallen 

levert de zorg en omgang problemen op en lukt het ouders niet om overeenstemming te 

bereiken.141 De rechter kan bij het vaststellen van een zorg- of omgangsregeling in de 

beschikking bijzonderheden over de wijze van uitvoering opnemen, bijvoorbeeld over een 

tijdstip, duur, frequentie en eventuele begeleiding bij de omgang.142 Voorts kan de rechter in 

                                                
136 EHRM 17 april 2012, nr. 805/09 (Pascal tegen Roemenië), par. 85.  
137 Brands-Bottema 2014, p. 13. 
138 Brands-Bottema 2014, p. 13.  
139 Bruning 2014, p. 46.  
140 Kinderombudsman 2014, p. 9.  
141 Singendonk & Meesters 2002, p. 47.  
142 Koens, in: T&C BW 2016, art. 377a BW, p. 666.  
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zijn uitspraak verlangen dat ouders zich laten begeleiden door een derde of een instelling die 

daartoe naar zijn oordeel voldoende gekwalificeerd is, zoals het Omgangshuis.143 Een 

dergelijke verwijzing is in het belang van het kind opdat een omgangsregeling met de niet-

gezagsouder op zorgvuldige wijze tot stand kan komen. De rechter dient met een zekere 

voortvarendheid op te treden in omgangszaken. De tenuitvoerlegging van de omgang en de 

eventuele dwangmiddelen om te omgang te bevorderen dienen effectief te zijn.144  

 

De rol van de rechter zal met de invoering van de regierechter anders ingevuld gaan worden. 

Het ‘Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen’ uit 2016145 gaat nader 

in op de vraag hoe de rol van deze regierechter eruit moet komen te zien. Een regierechter is 

een rechter die in het proces actiever optreedt en zich niet lijdelijk opstelt.146 Juist in 

familiezaken dient de rechter de procespartijen en hun advocaten constructief en 

oplossingsgericht te benaderen, waarbij, indien minderjarigen zijn betrokken, het belang van 

het kind voorop staat.147 Het is de vraag in hoeverre deze regierechter kan bijdragen aan het 

de-escaleren van de scheidings- en omgangsproblemen. Om dit te bereiken moet er op de 

zitting voldoende tijd en ruimte zijn om het gesprek met de partijen en hun advocaten te 

voeren. Uit het oogpunt van adequate regievoering geldt dat procedures die één familie 

betreffen door één rechter worden behandeld. De rechter stelt bij de behandeling een 

conflictdiagnose en kan vervolgens de passende afdoeningswijze toepassen. Kennis van 

mogelijke interventiemethoden is hierbij van essentieel belang. Het uitgangspunt moet 

volgens het Visiedocument zijn dat de rechter een analyse kan maken van wat nodig is en 

daarna kan verwijzen.148 Het is dus essentieel dat de rechter ziet waar en wanneer het voor 

partijen nodig is om knopen door te hakken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de rol van 

de rechter niet opschuift richting hulpverlening, maatschappelijk werk of mediation. Het is de 

bedoeling dat in de loop van 2017 het regierechterschap landelijk wordt ingevoerd. Daarnaast 

zal nader onderzoek blijven plaatsvinden over de wijze van invulling van het 

regierechterschap, met als doel om de problematiek omtrent omgangzaken binnen de 

gerechtelijke procedure te verminderen.149 

 

                                                
143 HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:748, r.o. 3.3.2.  
144 Forder e.a. 2015, par. C.1.2.22.  
145 Hierna: Visiedocument.  
146 Vlaardingerbroek 2009, p. 106.  
147 De Rechtspraak 2016, p. 15.  
148 De Rechtspraak 2016, p. 16.  
149 De Rechtspraak 2016, p. 13 en 17.  
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5.4 Praktische hulpverleningsmogelijkheden rondom regio Haaglanden 

Om een omgangssysteem bij scheiding te creëren dat het belang van het kind vooropstelt, 

dient de rechter over een aantal middelen, zowel wettelijk als niet-wettelijk, te beschikken. 

Voor het effectueren van een zorg- of omgangsregeling, maar ook voor een succesvolle 

uitvoering van die regeling in de praktijk, kunnen verschillende praktische 

interventiemiddelen worden ingezet.  

 

Gezien de beperkte omvang van dit onderzoek ligt de focus met name op de mogelijkheden 

in omgeving Den Haag.150 Daarvoor is het belangrijk om te zien om welke cijfers het gaat. 

Op 1 januari 2015 had stadsregio Haaglanden 1.062.056 inwoners, waarvan 215.556 

minderjarigen van 0 tot 18 jaar. Bij gezinnen waar ouders uit elkaar gaan en het niet eens 

kunnen worden over afspraken over hun kinderen wordt door de Raad voor de 

Kinderbescherming, op verzoek van de rechter, een gezag- en omgangsonderzoek uitgevoerd. 

In de gemeente ’s Gravenhage is een stijging in het aantal gezag- en omgangsonderzoeken te 

zien. Waar in 2012 de Raad voor de Kinderbescherming 129 onderzoeken uitvoerden, waren 

dat er in 2015 al 178.151  

 

In de loop der tijd zijn verschillende initiatieven gestart om te bewerkstelligen dat ouders hun 

(echt)scheiding met minder conflicten kunnen regelen. Veel van deze hulpverleningstrajecten 

zijn vastgelegd op de zogenaamde ‘sociale kaart’.152 Deze kaart geeft een overzicht per regio 

van de beschikbare hulpverleningstrajecten. Mr. Sutorius-Van Hees, raadsheer bij Hof Den 

Haag, heeft aangegeven weinig tot geen gebruik te maken van deze sociale kaart. Veelal 

wordt door de Raad voor de Kinderbescherming in het raadsonderzoek advies gegeven naar 

welk hulpverleningstraject verwezen kan worden.153 Deze adviezen worden veelal opgevolgd 

en overgenomen in de uitspraak. Mr. Sluymer, rechter bij Rechtbank Den Haag, geeft 

daarentegen aan wel zelf te onderzoeken naar welk hulpverleningstraject de betreffende 

partijen verwezen kunnen worden.154 De sociale kaart biedt voor hem hierbij geen uitkomst. 

Zowel mr. Sutorius-Van Hees als mr. Sluymer geven aan veel gebruik te maken van de 

mogelijkheden om gezinnen door te verwijzen naar mediation en/of omgangsbegeleiding. 

Derhalve worden beiden hier besproken in het licht van het belang van het kind.  
                                                
150 In dit onderzoek is gepoogd de belangrijkste, praktische hulpverleningsmiddelen te bespreken. Het 
besprokene is derhalve geen limitatieve opsomming.   
151 Raad voor de Kinderbescherming 2015. 
152 Een vernieuwde versie van deze sociale kaart is te vinden in bijlage III bij dit onderzoek.  
153 Zie interview met mr. Sutorius-Van Hees in bijlage I.  
154 Zie interview met mr. Sluymer in bijlage II.  
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5.4.1 Mediation 

Ten gevolge van de Wet bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding van 25 

november 2008 rust op ouders een zware plicht om een ouderschapsplan op te stellen.155 

Sindsdien heeft de rechter de mogelijkheid om partijen naar een gecertificeerde mediator te 

verwijzen die geregistreerd staat op een lijst bij de Raad voor de Rechtsbijstand. In artikel 

818 lid 2 Rv is opgenomen dat de rechter in echtscheidingsprocedure de echtgenoten naar 

mediation kan verwijzen met als doel om hen in overleg tot afspraken te laten komen, indien 

het verzoekschrift of de behandeling ter terechtzitting daartoe aanleiding geeft. De verwijzing 

kan zowel vooraf als tijdens de mondelinge behandeling van de zaak plaatsvinden. De rechter 

kan ambtshalve beslissen in welke rechtszaken hij een verwijzing tot mediation doet. Partijen 

zijn niet verplicht om op de verwijzing in te gaan.156  

 

De ervaringen met doorverwijzing naar mediation zijn over het algemeen positief. Ruim 50% 

van de reguliere mediations vanuit bodemprocedures eindigen met gehele of overwegende 

overeenstemming.157 Zowel mr. Sutorius-Van Hees als mr. Sluymer geven aan gebruik te 

maken van de mogelijkheid om partijen door te verwijzen naar mediation. Toch blijkt het in 

de praktijk lastig om tijdig te signaleren welke zaken geschikt zijn voor doorverwijzing naar 

mediation.158 In dat opzicht zou het mogelijk zijn om mediation verplicht te stellen. Dit is 

vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie waarschijnlijk niet effectief. Chin-A-Fat vult aan dat 

verplichte mediation voor gevallen waar weinig tot geen conflicten zijn niet nodig is, terwijl 

gezinnen waar veel conflicten plaatsvinden meer druk of dwang nodig zullen hebben.159  

 

In mediation wordt steeds meer aandacht besteed aan de stem van het kind. Een gesprek met 

een mediator kan vanuit het kindperspectief zowel voor- als nadelen hebben. Voordelen 

bestaan in de feiten dat het kind een gevoel van controle alsmede een gevoel van 

gelijkwaardigheid ervaart. Daartegenover staat het nadeel dat de mediator veelal geen 

specialistische kennis heeft met betrekking tot de ontwikkelingsfasen van kinderen, omdat 

mediators verschillende achtergronden hebben en vaak juridisch geschoold zijn. Het 

                                                
155 Stb. 2008, 500.  
156 Schaafsma-Beversluis 2013, par. C.3.  
157 De Rechtspraak 2016, p. 22.  
158 De Rechtspraak 2016, p. 22.  
159 Chin-A-Fat 2014, p. 121.  
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mediationgesprek met het kind vergt andere gesprektechnieken dan een gesprek met 

volwassenen. Veel mediators zijn niet opgeleid tot het voeren van kindgesprekken.160 

 

5.4.2 Omgangsbegeleiding 

Uit onderzoek blijkt dat er een grote vraag is naar praktische hulp bij de uitvoering van zorg- 

en omgangsregelingen. De rechter kan namelijk niet in alle gevallen in het belang van het 

kind een bepaalde vorm van begeleiding verlenen. Het doel van de omgangsbegeleiding is 

om in situaties waarin ouders zelf niet in staat zijn een omgangsregeling tot stand te brengen, 

deze ouders te begeleiden naar een situatie waarin zij dit wel kunnen.161 Door middel van 

begeleiding kan wederzijds vertrouwen tussen ouders onderling en tussen ouder en kind 

worden bevorderd. Dit is nodig zodat na verloop van tijd ouders vrijwillig en gezamenlijk tot 

afspraken over de omgang kunnen komen.  

 

De omgangsbegeleiding kan in de vorm van Begeleide OmgangsRegeling162 geschieden. Dit 

vindt doorgaans plaats in een omgangshuis, maar kan ook op andere plekken. De BOR richt 

zich primair op kinderen tot twaalf jaar waarvan ouders gescheiden zijn en de 

omgangsregeling niet goed verloopt.163 Ter naleving van afspraken wordt een BOR-

overeenkomst opgesteld waarin de omgangsbegeleiding zeer expliciet beschreven is.  

 

Het omgangshuis is een neutrale en kindvriendelijke plaats waar de niet-verzorgende ouder 

en het kind met elkaar in contact kunnen komen. De ontmoetingen vinden plaats op een vast 

tijdstip en de afspraken hierover zijn vastgelegd in de BOR-overeenkomst. Sinds de 

invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van alle 

jeugdhulp, waaronder omgangsbegeleiding.164 Problematisch is dat er verschillende projecten 

voor omgangsbegeleiding zijn opgezet, maar niet per se op elkaar zijn afgestemd.165  

 

In de regio Haaglanden worden ouders en kinderen voor omgangsbegeleiding doorverwezen 

naar Ouderschap Blijft.166 Hier worden bemiddelingsgesprekken en begeleide 

omgangstrajecten aangeboden. Ouderschap Blijft heeft zich ten doel gesteld om te komen tot 

                                                
160 Van Zon, Van Teijlingen-Pover, Van der Lans & Collot D’Escury-Koenigs 2016, p. 120.  
161 Hinskens-Van Neck 2014, par. 4.  
162 Hierna: BOR.  
163 Chin-A-Fat & Van Rooijen 2004, p. 226.  
164 Hinskens-Van Neck 2014, par. 4.  
165 Chin-A-Fat 2005, p. 157.  
166 Zo blijkt uit de interviews met mr. Sutorius-Van Hees en mr. Sluymer.  
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een goed lopende omgangsregeling voor het kind. De begeleiding richt zich met name op het 

verbeteren van de communicatie tussen ouders onderling, maar ook tussen ouder en kind.167 

 

5.5  Conclusie  

In dit hoofdstuk is gebleken dat de rechter in omgangszaken tegenwoordig een actieve rol 

heeft. De functie kinderrechter is door de jaren heen sterk veranderd. Met de instelling van de 

kinderrechter in 1922 beoogde de wetgever de positie van de hulpverlener te versterken door 

de kinderrechter een leidende rol te geven in het proces. In 1995 is daarentegen gekozen voor 

een lijdelijke rol en een striktere scheiding tussen de functies van de kinderrechter als 

rechtsprekende macht en als hulpverlener. Sinds de nieuwe kinderbeschermingswetgeving 

zijn rechters actiever geworden.  De huidige visie laat een ontwikkeling waarin de 

kinderrechter de rol als regierechter krijgt toebedeeld. Hierbij is een actieve houding vereist 

en in tegenstelling tot het verleden dient de rechter zich niet lijdelijk op te stellen. In het 

kader van deze ontwikkelingen is de uitspraak van 17 januari 2014 van de Hoge Raad 

besproken, waarin de Hoge Raad aan de rechter een actieve rol heeft toegeschreven als het 

gaat om omgangszaken. Deze vernieuwde nadruk op de actieve rol van de kinderrechter biedt 

mogelijkheden om te zorgen dat het belang van het kind gedurende de gehele 

omgangsprocedure hoog in het vaandel blijven staan.  

 

Buiten de wettelijke middelen, zoals die in hoofdstuk 3 uiteengezet zijn, heeft de rechter een 

scala aan niet-wettelijke hulpverleningsmiddelen tot zijn beschikking. In de praktijk wordt 

met name gebruik gemaakt van de verwijzing naar mediation, omgangsbemiddeling en, met 

name in de regio Haaglanden, het project Ouderschap Blijft.  

 
  

                                                
167 Te vinden op https://www.ouderschapblijft.nl/index.php (bekeken op 18 januari 2017).  
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Hoofdstuk 6  Conclusie 

 
6.1 Bevindingen 

 
‘Doe alsjeblieft normaal! 

Is dat zo raar? 

Gewoon met elkaar praten, 

mij er buiten laten.’ 

 

Dit zijn de eerste zinnen uit het ‘Liedje over Scheiden’ uit een aflevering van Het Klokhuis. 

Het geeft aan dat het gezin een belangrijke plek is voor kinderen, omdat zij daar kunnen 

rekenen op veiligheid, aandacht en zorg. Wanneer ouders hun relatie beëindigen, vervalt deze 

stabiele leefomgeving. Na de scheiding dienen ouders met gezamenlijk gezag afspraken neer 

te leggen in een zorgregeling. Wanneer ouders het gezag niet gezamenlijk uitoefenen, worden 

afspraken opgenomen in een omgangsregeling. Het is in het belang van het kind dat ouders 

gezamenlijk overleggen en de gemaakte afspraken daadwerkelijk nakomen. Zowel voor als 

na de scheiding hebben kinderen recht op zorg en omgang met hun ouders. In de meeste 

gevallen levert dit geen problemen op. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het gevolg is 

een conflict dat over het hoofd van het kind gevoerd wordt en zelfs risico’s op 

kindermishandeling en huiselijk geweld met zich kan meebrengen. In deze gevallen kan de 

rechter wettelijke en niet-wettelijke middelen aanwenden om de omgang te bevorderen. Het 

is de vraag wanneer het in het belang van het kind is om de omgang te effectueren dan wel te 

beëindigen. In dit onderzoek is dit vraagstuk nader beschouwd middels de probleemstelling:    

 

In hoeverre zijn de mogelijkheden die de actieve rechter tot zijn beschikking 

heeft om bij chronische ouderlijke conflicten een zorg- of omgangsregeling 

te bevorderen of te beëindigen in het belang van het kind? 

 

Om het juridische begrip ‘belang van het kind’, in de zin van artikel 3 IVRK, bij 

scheidingsconflicten verder in te kleuren, is gekeken naar internationaalrechtelijk kader en 

gedragswetenschappelijke inzichten. Internationaalrechtelijk zijn twee pijlers door het EHRM 

ontwikkeld om het belang van het kind te bepalen. De eerste pijler schrijft voor dat het in het 

belang van het kind is om de band tussen ouders en het kind te behouden, tenzij dit schadelijk 

is voor het kind. De tweede pijler betreft het feit dat het in het belang van het kind is om een 
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gezonde ontwikkeling in een veilige omgeving te kunnen verzekeren. De rechter kan deze 

pijlers verder invullen door te kijken naar het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van het 

kind. Factoren die hierbij belangrijk zijn, betreffen de leeftijd en rijpheid van het kind, aan- 

of afwezigheid van ouders, omgeving en ervaringen van het kind. Hierbij is het ook 

belangrijk om te kijken naar het belang van het kind op de lange termijn. Daarnaast blijkt uit 

verschillende onderzoeken van gedragswetenschappers dat het in het belang van het kind is 

om de loyaliteitsproblematiek te reduceren. Voortdurende strijd en conflicten zijn niet goed 

voor kinderen. Daarom is conflictbeheersing noodzakelijk om het contact tussen ouders te 

verbeteren. Om het belang van het kind te verduidelijken, kan gekeken worden naar enerzijds 

de frequentie van het contact tussen ouders en het kind en anderzijds naar de sterkte van de 

band tussen ouders het kind. De sterkte van de band is van grotere invloed op het 

welbevinden van het kind, dan de contactfrequentie. De vraag wanneer het beter voor het 

kind zou zijn om de omgang te effectueren of om de omgang met één van de ouders ofwel te 

beëindigen ofwel te kiezen voor een lage contactfrequentie is afhankelijk van de draagkracht 

van het kind en de feiten en omstandigheden. 

 

In het kader van de wettelijke mogelijkheden die de rechter voorhanden heeft om ouders te 

stimuleren afspraken uit de zorg- of omgangsregeling na te komen, zijn achtereenvolgens 

besproken: dwangsom, lijfsdwang, gezagswijziging, schorsing van de (kinder)alimentatie, 

benoeming van de bijzondere curator, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Daarnaast is 

de mogelijkheid tot ontzegging van de omgang besproken in het kader van beëindiging van 

de omgang. Deze middelen zijn bezien vanuit de vraag of ze in het belang van het kind zijn.  

 

De dwangsom slechts is effectief wanneer ouders de prikkel krijgen om de zorg- of 

omgangsregeling na te komen. Ingeval deze prikkel niet bestaat, komen niet alle ouders de 

afspraken na. Het loyaliteitsconflict wordt hiermee niet opgelost. Ook komt de gezonde 

ontwikkeling van het kind in het geding als de verzorgende ouder door betaling van de 

dwangsom minder financiële middelen heeft om voor het kind te zorgen.  

 

De toepassing van lijfsdwang brengt een ingrijpende situatie voor het kind mee die veelal niet 

bevorderlijk is voor het contact met de niet-verzorgende ouder. Het kind vraagt zich af 

waarom de ene ouder de andere ouder laat opsluiten. De loyaliteitsproblematiek en de 

conflicten wordt door lijfsdwang versterkt, terwijl de band tussen ouders en het kind 

verminderd. Het belang van het kind is hiermee niet gediend.  
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Ten derde kan gezagswijziging worden uitgesproken. Gezagswijziging is ingrijpend voor het 

kind, met name wanneer tegelijkertijd een wijziging in de hoofdverblijfplaats plaatsvindt. 

Gedragswetenschappelijke bezwaren hiertegen zijn vooral een voortdurend loyaliteitsconflict 

en een breuk in de continuïteit van de opvoeding, waardoor gezagswijziging niet in het 

belang van het kind is.  

 

Voorts kan de (kinder)alimentatie worden geschorst als stok achter de deur om omgang te 

stimuleren. Dit middel stuit op dezelfde bezwaren als het opleggen van een dwangsom. De 

werking is afhankelijk van de financiële middelen die de verzorgende ouder voorhanden 

heeft. Dit heeft nadelige effecten wanneer de verzorgende ouder weinig financiële middelen 

heeft en daardoor de gezonde ontwikkeling van het kind niet kan verzekeren.  

 

Tevens kan een bijzondere curator worden benoemd. Er is nog weinig bekend over de rol van 

de bijzondere curator bij conflicten in echtscheidingssituaties om aan deze mogelijkheid 

conclusies te verbinden. Voor alsnog lijkt het alsof een bijzondere curator een goede bijdrage 

kan leveren bij de bevordering van de omgang. Een kanttekening is dat de benoeming van 

een bijzondere curator ingrijpt op de ouderlijke verantwoordelijkheid. Daarom moet een 

goede balans worden gevonden tussen het belang van het kind en die van wettelijke 

vertegenwoordigers.  

 

De rechter kan ook een ondertoezichtstelling om omgang te stimuleren. Wanneer een gezin 

onder toezicht is gesteld, kan gewerkt worden aan een gezonde ontwikkeling van het kind 

onder toeziend oog van een neutrale partij. Een ondertoezichtstelling beperkt echter de 

ouderlijke verantwoordelijkheid. De vraag of een ondertoezichtstelling in het belang van het 

kind is, is afhankelijk per geval.  

 

Tenslotte is gesproken over de machtiging tot uithuisplaatsing. Een machtiging tot 

uithuisplaatsing staat haaks op het uitgangspunt dat een kind in een stabiele leefomgeving 

dient te verblijven en continuïteit moet hebben. Het is belangrijk dat het kind contact heeft 

met beide ouders, maar indien dit niet mogelijk is dan verdient de situatie voorkeur dat het 

kind slechts met één van de ouders omgang heeft in plaats van geen van beide. Derhalve is 

een machtiging tot uithuisplaatsing niet in het belang van het kind.  
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Naast de middelen om omgang te bevorderen, is gekeken naar de mogelijkheid omgang te 

beëindigen middels de ontzeggingsgronden uit artikel 1:377a lid 3 BW. Door ontzegging kan 

de gezinssituatie stabiliseren en kan het kind zich gezond ontwikkelen. Hierdoor neemt de 

loyaliteitsproblematiek af. De band tussen de ouder wiens omgang is ontzegd en het kind 

hoeft niet geheel verbroken te worden. Het is in het belang van het kind om op andere 

manieren in contact te blijven.  

 

De rechter heeft ook een scala aan niet-wettelijke hulpverleningsmiddelen tot zijn 

beschikking. In de praktijk wordt vooral gebruik gemaakt van de verwijzing naar mediation 

en omgangsbegeleiding. Zowel Cardea als het Lorentzhuis kunnen deze hulp bieden. De 

hulpverleningstrajecten proberen op een kindvriendelijke manier de omgang te bevorderen en 

te zorgen dat het kind en zijn ouders ook na de (echt)scheiding op een normale manier met 

elkaar kunnen omgaan. Een voordeel van deze hulpverlening is dat ouders zelf tot een 

oplossing komen, waardoor het draagvlak voor het tot stand komen van de zorg- of 

omgangsregeling vergroot wordt. Hoe beter ouders gezamenlijk de problematische scheiding 

aanpakken, hoe meer het belang van het kind gediend is. Een kanttekening is dat veel 

hulpverleningstrajecten nog niet overal beschikbaar en/of verplicht zijn en dat er nog weinig 

regelgeving bestaat over de invulling van deze trajecten in wettelijke kaders of richtlijnen.  

 

Tenslotte is ook de wijze waarop de rechter zijn rol vervult van invloed zijn op de waardering 

van het belang van het kind. Bij de inzet van wettelijke- en niet-wettelijke middelen is een 

actieve houding van de kinderrechter vereist. De actieve rechter heeft verschillende 

mogelijkheden om het belang van het kind nog beter te waarborgen. Dit kan middels het 

opdragen van onderzoeken aan de Raad voor de Kinderbescherming of het NIFP om meer 

duidelijkheid te verschaffen over de vraag of omgang in het belang van het kind is. Daarbij 

zou niet te snel moeten worden gegrepen naar wettelijke middelen om ouders tot omgang te 

dwingen. Zowel uit internationaal- als gedragswetenschappelijk perspectief blijkt dit 

averechts te werken, omdat conflicten voortduren, de loyaliteitsproblematiek versterkt wordt 

en het belang van het kind uit het oog wordt verloren. De rechterlijke procedure zou meer 

gericht moeten worden op conflictbeheersing en bemiddeling. De introductie van de 

regierechter is daarin een positieve ontwikkeling. De kinderrechter kan gedurende de 

procedure een analyse maken over de vraag wat nodig is voor het kind. Wanneer één rechter 

zicht heeft op de gehele zaak kan wellicht sneller een beslissing worden gemaakt. Een 
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onzekere situatie, zoals in de zaak van de Hoge Raad van 17 januari 2014, waarin het ruim 

6,5 jaar heeft geduurd voordat de omgang definitief werd ontzegd, kan worden voorkomen.  

 

In antwoord op de probleemstelling kan geconcludeerd worden dat de huidige wettelijke 

middelen om het omgangsrecht te bevorderen vanuit internationaalrechtelijk en 

gedragswetenschappelijk perspectief veelal ontoereikend zijn. De wetgever heeft algemene 

middelen geformuleerd en deze zijn niet specifiek ontworpen voor het effectueren van het 

recht op omgang. Dit is te merken bij de toepassing van de middelen in de praktijk. De 

wettelijke middelen brengen meer conflicten met zich mee, verergeren de 

loyaliteitsproblematiek en hebben een negatieve invloed op het welzijn van kinderen. 

Teneinde de omgang te bevorderen, kunnen rechters doorschieten in de oplegging van 

executiemogelijkheden. Dit leidt veelal tot meer schade bij het kind. De niet-wettelijke 

middelen daarentegen, zoals mediation en omgangsbegeleiding, zijn gericht op het oplossen 

van de conflicten tussen ouders en continuïteit voor het kind. Dit is in overeenstemming met 

internationale- en gedragswetenschappelijke inzichten en wordt meer in het belang van het 

kind geacht. Met de introductie van de regierechter wordt het mogelijk voor de kinderrechter 

om dit belang van het kind meer centraal te zetten en een betere analyse te maken over de 

vraag wat nodig is voor het welbevinden van het kind.   

 

6.2 Aanbevelingen 

Mijns inziens kunnen, op basis van dit onderzoek, een aantal aanbevelingen worden gemaakt: 

(a) Het VN-Kinderrechtencomité dient een General Comment op te stellen over de 

positie en het belang van het kind in het kader van problematische (echt)scheidingen.  

(b) Er moet getracht worden middels conflictbeheersing de omgang in stand te houden 

teneinde het belang van het kind te waarborgen. Een stap in de goede richting zou zijn 

om hulpverleningstrajecten beschikbaar en/of verplicht te stellen.  

(c) De invulling van hulpverleningstrajecten dient in wettelijke kaders of richtlijnen te 

worden opgenomen.  

(d) In de toekomst dient meer onderzoek gedaan te worden naar de rol van de bijzondere 

curator in (echt)scheidingszaken 

(e) In het kader van de introductie van de regierechter dient meer ruimte en tijd 

ingeruimd te worden voor (echt)scheidingsprocedures.  
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6.3 Tot slot 

Hoe het omgangssysteem ook is vormgegeven, het uitgangspunt dient te zijn dat het belang 

van het betrokken kind voldoende wordt gewaarborgd. De ontwikkelingen van een 

regierechter, benoeming van een bijzondere curator of doorverwijzing naar één van de 

hulpverleningstrajecten zijn een positieve vooruitgang. Met name het invoeren van de 

regierechter kan een positieve invloed hebben in scheidingszaken. Het is belangrijk dat één 

en dezelfde rechter inzicht heeft in de gehele gang van zaken tijdens de procedure, zodat de 

beslissing het beste op het belang van het kind afgestemd kan worden. Daarnaast dienen 

hulpverleningstrajecten meer beschikbaar en verplicht te worden. Wanneer ouders 

gezamenlijk én met hun kind het proces op een harmonieuze wijze kunnen afsluiten, zal dit 

voor de ontwikkeling en de toekomst van het kind meer rust met zich meebrengen.  

 

Helaas zullen er altijd ouders blijven die met strijd uit elkaar gaan en deze strijd over het 

hoofd van hun kind voeren. Ouders die niet in staat zijn hun gedrag te veranderen en elke 

handreiking afwijzen. In die zin blijft het probleem van de conflictueuze (echt)scheiding een 

catch-22. Een onoplosbare paradox waarbij het aan de ene kant in het belang van het kind 

wordt geacht om de omgang te bevorderen, terwijl aan de andere kant de middelen die 

voorhanden zijn niet altijd in het belang van het kind zijn. Daarom is het zaak om te blijven 

kijken naar mogelijkheden om te zorgen dat zo min mogelijk kinderen schade oplopen bij een 

(echt)scheiding, zodat ook deze kinderen de kans hebben om zonder kleerscheuren de 

toekomst tegemoet te gaan. Het liefst zou je tegen deze ouders willen zeggen: ‘Doe gewoon 

normaal!’.  
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Bijlage I  Interview mr. Sutorius-Van Hees 
 
Vanwege de persoonlijke gevoeligheid van het interview is het interview niet aangehecht aan 
dit masterscriptieonderzoek. Het interview is ter beoordeling wel overlegd aan mw. mr. 
A.E.J. Satink.   
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Bijlage II  Interview mr. Sluymer 

 

Vanwege de persoonlijke gevoeligheid van het interview is het interview niet aangehecht aan 
dit masterscriptieonderzoek. Het interview is ter beoordeling wel overlegd aan mw. mr. 
A.E.J. Satink.   
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