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Recht toe Recht aan 
 
 
Eindejaars/nieuwjaarstips ! 
 
Zo aan het einde van het jaar wordt er door menigeen 
teruggeblikt op de afgelopen periode. Laat ik dat bij deze ook 
eens doen, en u wat tips voor het nieuwe jaar meegeven. 
 
Gelijkwaardig ouderschap  
Met de nieuwe wetgeving (ingegaan per 1 maart 2009) heeft 
de wetgever het belang van een gelijkwaardig ouderschap 
willen benadrukken. De vraag is of dat ook in de prakrijk is 
terug te zien, en of er nu echt iets is veranderd. Het antwoord 
is nee. 
 
Ik moet u zeggen dat ik, en met mij mijn twee kantoorgenoten, 
nog steeds tegen dezelfde problemen blijf aanlopen. Rechters 
die niet of onvoldoende doortastend zijn, en nog steeds te 
gevoelig zijn voor ‘moddergooierij’, krokodillentranen en 
andere zwakke en emotionele argumenten van de 
verzorgende ouder. Te vaak neemt de rechtbank de gestelde 
problemen voor waar aan, waarmee de beslissingen 
terughoudend worden. Dat betekent in praktijk dat een 
contactregeling beperkt blijft, niet snel wordt uitgebreid, of zelfs 
achterwege blijft in afwachting van een onderzoek van de 
Raad voor Kinderbescherming. Helaas zijn er maar enkele 
rechters die spijkers met koppen slaan, en frustrerende ouders 
aanspreken op hun onverantwoordelijk gedrag. Dat kinderen 
de dupe worden van het ontbreken van contact met de niet 
verzorgende ouder, blijkt nog altijd niet de boventoon te 
voeren. 
 
Algemene tip 
Het blijft van groot belang de procedures zakelijk en clean te 
benaderen, zowel in de processtukken als ter zitting. Niet dat u 
daarmee de zaak altijd wint, maar meegaan in de strijd en het 
elkaar over en weer diskwalificeren kan nooit in uw voordeel 
werken. Daarnaast is het van belang de rechtbank te wijzen op 
de wettelijke bepalingen, en te wijzen op de onderliggende 
gedachte achter de gewijzigde wetgeving. Ik zal u enkele 
concrete tips geven.  
 
Tip 1 
Ga met de tijd mee! We kennen de omgangsregeling en de 
belcontacten, maar de digitale weg biedt nog veel meer 
mogelijkheden. Inmiddels heb ik in een zaak een ‘Skype-
regeling’ voor elkaar gekregen. Zo heeft de rechtbank Lelystad 
bij beschikking vastgelegd dat er op de woensdagmiddag om 
14.00 uur Skypecontact plaatsvindt tussen de vader en de 
minderjarige. Naast Skypecontacten kunt u ook denken aan 
een contactregeling door middel van e-mail, MSN of Hyves.  
 
Indien u geen gezag heeft 
Tip 2 
Als u geen gezag heeft, en er loopt een procedure, overweeg 
dan altijd om een aanvullend verzoek in te dienen om tot 
gezamenlijk gezag te komen.  
 
De onder artikel 1:253c lid 2 genoemde criteria (het 
‘klemcriterium’ en het noodzakelijke belang van de 
minderjarige), leveren vaak mogelijkheden op om zo’n verzoek 
kansrijk te maken. Het uitgangspunt is namelijk dat het 

gezamenlijk gezag wordt toegewezen, tenzij één van de twee 
criteria aanwezig is.  
 
 
 
Tip 3 
Wijs erop dat u op grond van de wet niet alleen het recht op, 
maar ook de verplichting tot omgang heeft (!), en dat u die 
verplichting ook wilt (en moet) nakomen. In artikel 1:377a lid 1 
staat namelijk: ‘De niet met het gezag belaste ouder heeft het 
recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind’. 
 
Tip 4 
Loopt er een procedure, vergeet dan niet om een 
informatieregeling te laten opleggen (artikel 1:377b lid 1). Een 
dergelijk verzoek slaagt in regel altijd. Als er geen omgang is, 
kunt u daarbij ook nog verzoeken om elk kwartaal of halfjaar 
een goedgelijkende actuele foto van uw kind te ontvangen. 
 
Indien er gezamenlijk gezag is 
Tip 5 
Vraag (ter zitting of in de processtukken) wat de verzorgende 
ouder heeft gedaan (en doet) om de band tussen u en uw kind 
te bevorderen. De verzorgende ouder heeft die plicht op grond 
van artikel 1:247 lid 3, als onderdeel van de uitoefening van 
het gezag. 
 
Tip 6 
Wijs de rechtbank erop dat een kind, nadat de ouders uit 
elkaar zijn gegaan, recht heeft op een gelijkwaardige 
verzorging en opvoeding door beide ouders (artikel 1:247 lid 
3). Dat betekent overigens niet, zo blijkt uit recente 
jurisprudentie, dat daarmee co-ouderschap wordt bedoeld.  
 
Tip 7 
Wijs erop dat ouders, indien de samenleving wordt beëindigd, 
een ouderschapsplan moeten opstellen (artikel 1:247a). U kunt 
de verzorgende ouder aanspreken op deze wettelijke 
verplichting. 
 
Tip 8 
Wijs de rechtbank erop dat bij gezamenlijk gezag het recht op 
omgang niet kan worden ontzegd. De uitoefening van het 
gezag impliceert immers dat er omgang moet zijn. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat het recht op omgang wel tijdelijk 
geschorst kan worden, en wel voor de duur van maximaal één 
jaar. Na verloop van dat jaar kan er weer een nieuw 
verzoekschrift worden ingediend. Betoog daarbij dat de 
verzorgende ouder dat jaar moet gebruiken om uw kind klaar 
te stomen voor contacten met u. 
 
Tip 9 
Als er een procedure loopt, en de omgangsregeling en/of de 
informatieregeling niet of niet volledig wordt nagekomen, dan 
kunt u op grond van artikel 1:253a lid 5 verzoeken om een 
dwangmiddel (zoals een dwangsom) op te leggen. 
 
Tip 10 
Een procedure over de toedeling van de zorg- en 
opvoedingstaken (de omgangsregeling) moet door de 
rechtbank binnen 6 weken worden behandeld (artikel 1:253a 
lid 6). Het is wel noodzakelijk dat uw advocaat de rechtbank 
daar uitdrukkelijk op wijst. 
 
Tip 11 
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WIGMAN SARDJOE & 

VAN WEEGBERG 

advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

        Ruime ervaring en kennis op het gebied van: 
 
    -  echtscheidingen         -  omgangsrecht 
 
    -  recht op informatie      - ouderlijk gezag 
                                    
    -  kinderalimentatie         -  partneralimentatie 

 
    -  boedelverdelingen   
 
     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. 

 
Adres:  Adelheidstraat 74,   2595 EE Den Haag 

            Tel: 070 – 3818915  Fax: 070 – 3855451 
                        www.wsw-advocaten.nl 
                        info@wsw-advocaten.nl 
 

                                      
E-mail Mr. Wigman:    wigman@wsw-advocaten.nl 
 
E-mail Mr. Sardjoe:      sardjoe@wsw-advocaten.nl 
 
E-mail Mr. van Weegberg: 
                                 vanweegberg@wsw-advocaten.nl 

Als u het idee heeft dat het belang van het kind in strijd is met 
het belang van de ouder(s), dan kunt u de rechtbank 
verzoeken om een bijzondere curator te benoemen (artikel 
1:250). De bijzondere curator zal, indien het verzoek wordt 
toegewezen, uw kind zowel in als buiten rechte 
vertegenwoordigen. Indien een kind graag omgang wil, maar 
de verzorgende ouder niet, zou je kunnen stellen dat het 
belang van het kind in strijd is met het belang van die ouder. 
Of deze stelling in praktijk kans van slagen heeft, is niet 
duidelijk (er is geen jurisprudentie over bekend). Wellicht het 
proberen waard! 
 
Alimentatie  
Tip 12 
Met de richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen van juli 2010 
(let op, het zijn richtlijnen, dus de rechtbank kan er van 
afwijken indien u uw verzoek goed motiveert!) worden steeds 
minder lasten meegenomen in de draagkrachtberekening: 
geen premie uitvaartverzekering, geen reiskosten 
omgangsregeling, geen aflossingen op schulden anders dan 
gezamenlijke schulden. 
 
Omdat het richtlijnen zijn, kan de rechtbank er van af wijken. 
Als u zich op bepaalde posten wilt beroepen (dat geldt 
überhaupt in alimentatiezaken), zorg er dan voor dat deze 
goed zijn onderbouwd, en zijn voorzien van de juiste 
bewijsstukken. 
 
Tip 13 
Let altijd op de ingangsdatum. Wellicht zijn er omstandigheden 
die het rechtvaardigen om een andere ingangsdatum te 
nemen. 
 
Tip 14 
In alimentatiezaken dienen er altijd een paar vaste stappen 
gemaakt te worden. Veel advocaten vergeten dat, en dan laat 
u mogelijkheden liggen. Kijk bij partneralimentatie altijd eerst 
naar de behoefte, en vervolgens pas naar uw eigen 
draagkrachtruimte. Ook bij kinderalimentatie moet eerst de 
behoefte worden vastgesteld, vervolgens het aandeel dat 
beide ouders daarin hebben (de financiële situatie van de 
andere ouder moet dus ook duidelijk worden!), en tenslotte uw 
eigen draagkrachtruimte. 
  
Hopelijk kunt u hier uw voordeel mee doen. Ik wens u, mede 
namens mijn kantoorgenoten, een gezond en contactrijk 2011 
toe. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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