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Advocatencolumn 

  

Recht toe Recht aan 
 
Succes vervangende erkenning 
Stel, u heeft uw kind niet erkend. Nadat uw relatie is geëindigd 
wilt u uw kind alsnog erkennen, maar de moeder wil daaraan 
niet de vereiste medewerking verlenen. Wat moet u doen om 
alsnog tot erkenning te kunnen overgaan?  
 
Zoals gezegd dient de moeder haar medewerking te verlenen 
bij de erkenning (overigens niet bij een huwelijk, dan vindt de 
erkenning ‘automatisch’ plaats bij de aangifte). Indien de 
moeder geen medewerking wenst te verlenen, kunt u door 
middel van een verzoekschrift de rechtbank verzoeken om 
vervangende toestemming te geven. De toestemming van de 
rechtbank komt als het ware in de plaats van de toestemming 
van de moeder.  
 
In een dergelijke procedure wordt een bijzonder curator 
benoemd die namens uw kind optreedt. De bijzonder curator 
adviseert de rechtbank nadat hij zelf een soort van onderzoek 
heeft gedaan. Uiteindelijk neemt de rechtbank een beslissing. 
 
Hoe liggen uw kansen in zo’n zaak? De laatste tijd voer ik 
regelmatig dergelijke procedures en mijn ervaring is dat, indien 
er (beperkte) omgang plaatsvindt, de rechtbank overwegend 
positief reageert en de vervangende erkenning uitspreekt. 
Eigenlijk is dat ook logisch: als er omgang plaatsvindt hoort 
daar erkenning bij. 
 
Indien er geen omgang plaatsvindt wordt het lastiger, omdat er 
dan allerlei andere omstandigheden een grotere rol gaan 
spelen. Omstandigheden die meestal door de moeder worden 
opgeworpen, zoals geen of beperkt family life, slechte 
onderlinge verstandhouding en negatieve uitlatingen aan het 
adres van de vader.  
 
Kortom, indien u uw kind alsnog wenst te erkennen heeft u een 
goede kans indien u omgang heeft. Indien er geen omgang is 
ligt het wat moeilijker, maar dat hoeft geen reden zijn om het 
niet te proberen! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

 

Tussenstand inzake informatie van derden (artikel 
1:377c BW) 
Eindelijk is het dan gelukt: een procedure met een zitting in 
een zaak tegen een school die geen informatie wilde 
verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder.  
 
Helaas bleek dat de moeder inmiddels was verhuisd en dat zij 
het kind van school had gehaald zonder de vader van haar 
nieuwe adres op de hoogte te stellen. Het verzoek om 
schoolrapporten, tien-minuten-gesprekken enz. was dus niet 
meer aan de orde. Wel liet de rechter weten dat de school 
verplicht is dergelijke informatie te verstrekken aan de niet met 
het gezag belaste ouder.  
Een gunstig signaal voor vergelijkbare zaken! 
 

Omdat de moeder het kind van school had gehaald, en de 
school wist naar welke nieuwe school het kind was gegaan, 
heb ik aan de rechtbank verzocht de school te verplichten 

bekend te maken naar welke school de minderjarige was 
uitgeschreven. 
 
De school wilde dit niet bekend maken. 
Zowel de school als ik hebben de rechtbank verzocht hierover 
een duidelijke beslissing te geven (de school wilde weten hoe 
zij daar in de toekomst mee om moet gaan).  
De rechtbank gaat zich hierin uitgebreid verdiepen. Het 
wachten is nu op een beschikking van de rechtbank.  
Ik houd u op de hoogte! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

 

Toch sanctie via het strafrecht bij niet nakoming 
omgang? 
In artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht is het onttrekken 
aan het gezag strafbaar gesteld. In beginsel wordt dit artikel 
gebruikt bij situaties waarbij de niet met het gezag belaste 
ouder zijn kind bij zich houdt en niet (of te laat) terugbrengt 
naar de met het gezag belaste ouder.  
 

Het artikel wordt ook gebruikt in situaties waarin beide ouders 
het gezag hebben en de niet verzorgende ouder (meestal de 
vader) zijn kind bij zich houdt en niet (of te laat) terugbrengt 
naar de verzorgende ouder (meestal de moeder). 
 

Er zijn uitspraken bekend waarbij een vader de kinderen één 
dag langer bij zich hield en daarvoor door justitie werd vervolgd 
en ook werd gestraft! 
 

Zou je de zaak ook om kunnen draaien? Stel, een moeder 
werkt niet mee aan de omgangsregeling. Hierdoor wordt het 
kind aan het gezag van de vader onttrokken. Immers, hij is niet 
meer in staat het gezag over zijn kind uit te oefenen. Kan hij 
met succes een beroep doen op artikel 279 van het Wetboek 
van Strafrecht?  
 

Je zou zeggen van wel, zeker als je kijkt naar de strekking van 
artikel 279. De strekking van deze bepaling is, om degenen die 
wettig gezag uitoefenen over een minderjarige, in staat te 
stellen hun taak te vervullen. Het is de bedoeling dat op die 
manier de minderjarige wordt beschermd. In praktijk blijkt 
echter dat een aangifte met een beroep op artikel 279 (in een 
situatie bij gezamenlijk gezag en een ouder die de 
omgangsregeling niet nakomt) niet leidt tot een vervolging.  
 

Recent heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan 
(HR, 15 februari 2005, nummer 01198/04). In deze uitspraak is 
het onttrekken aan het gezag strafbaar gesteld. De Hoge Raad 
heeft onder andere het volgende overwogen: 
 

‘Degene die (mede) het gezag over een minderjarig kind 
uitoefent kan dit kind desondanks aan het gezag en/of 
het opzicht van een ander onttrekken, bijvoorbeeld door 
zich niet te houden aan een bij rechterlijke beslissing 
vastgestelde (voorlopige) omgangsregeling.’  

 
In de toelichting op deze uitspraak is het volgende opmerkelijk:  
 

‘Het is interessant om te zien dat ouders die moeten 
ervaren dat de andere ouder in het kader van een 
omgangsregeling het kind niet (op tijd) terugbrengt een 
gehonoreerd beroep kunnen doen op de strafrechter. 
(…) ‘Boze vaders’ roepen al langer om het opnemen 
van strafrechtelijke antwoorden op het niet nakomen 
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WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 

advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis Adresgegevens: 
 
op het gebied van:   Adelheidstraat 74 

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen   Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht    www.wgw-advocaten.nl 

info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 

E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag    wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie   E-mail Mr. Sardjoe: 

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen   vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 
een second opinion. 

van de omgangsregeling. Als zij het kind opzettelijk 
onttrekken aan het gezag kunnen zij dus op grond van 
deze uitspraak door de strafrechter  
worden veroordeeld.  
Het zou wel eens de moeite waard kunnen zijn om via  
een rechtsgang te onderzoeken of deze vaders van  
hetzelfde artikel gebruik kunnen maken indien de 
andere ouder in strijd met een door de rechter 
opgelegde omgangsregeling handelt. Dan wordt immers 
door (meestal) de moeder het kind aan het gezag 
onttrokken.’ 

 
Gezien de inhoud van de laatste alinea lijkt er een taak te zijn 
weggelegd voor ouders die het gezag hebben en die te maken 
hebben met een ouder die geen medewerking verleent aan de 
omgangsregeling, namelijk: op grote schaal aangifte doen op 
grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht! 
 
Mocht de aangifte niet tot een vervolging leiden (vraag altijd 
om een schriftelijke beslissing), dan kan tegen zo’n 
sepotbeslissing binnen drie maanden een klaagschrift worden 
ingediend bij het Gerechtshof (een zogenaamde artikel 12 
procedure). Het Gerechtshof beoordeelt of er wel of geen 
vervolging had moeten plaatsvinden. 
 
Ik ben graag bereid u bij te staan in het opstellen van een 
klaagschrift voorzien van een juridische onderbouwing.  
Eén goede beslissing van het Gerechtshof kan voldoende zijn 
om de aangiftes kans van slagen te geven.  
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag. 
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