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Recht toe Recht aan 
 

 
Het werk niet ! 
 
Op dit moment toert het toneelgezelschap NUHR (met Viggo 
Waas, Peter Heerschop en Joep van Deudekom) met de 
vermakelijke voorstelling ‘Het werkt wel’. Zo succesvol als die 
voorstelling is, zo weinig verheffend verlopen de procedures in 
het familierecht. ‘Het werkt niet’ zou daarop een toepasselijke 
titel zijn. 
 
Met de wetswijziging ‘Voortzetting gelijkwaardig ouderschap’ 
van maart 2009 is er een duidelijk signaal afgegeven aan het 
adres van de rechterlijke macht, en eigenlijk ook aan de 
advocatuur. Een signaal dat aangeeft dat de niet verzorgende 
ouder een sterkere positie krijgt in het leven van het kind, en 
dat het kind meer waarborgen krijgt om het contact met beide 
ouders te behouden.  
 
Concreet zijn hierin drie artikelen van belang: 
 

- Het ouderlijk gezag omvat mede de plicht van de 
ouder om de ontwikkeling van de band van het kind 
met de andere ouder te bevorderen (artikel 1:247, lid 
3 BW); 

- Een kind over wie de ouders het gezag uitoefenen, 
behoudt (na het uiteengaan van de ouders) recht op 
een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door 
beide ouders (artikel 1:247 lid 4 BW); 

- Een verzoek om beide ouders met het gezag te 
belasten wordt slechts afgewezen indien er sprake is 
van het klemcriterium, of afwijzing anderszins in het 
belang van het kind noodzakelijk is (artikel 1:253 c, lid 
2 BW). 

 
Met andere woorden, de verzorgende ouder moet er voor 
zorgen dat het kind een goede band krijgt en houdt met de 
andere ouder (en dus ook een goede omgangsregeling heeft), 
het kind heeft ook recht om door twee ouders te worden 
opgevoed, en de niet verzorgende ouder moet in beginsel 
mede het gezag krijgen.  
 
Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder, en zijn twee vragen 
interessant: 
 

- is er wat veranderd in de houding van de rechters (en 
de advocaten)? 

- worden er gevolgen verbonden aan het niet 
meewerken? 

 
Wat betreft de eerste vraag, de ervaring bij mij en mijn 
kantoorgenoten is dat er nauwelijks iets is veranderd. Ik heb in 
mijn praktijk enkele zaken lopen waarbij vaders (zelfs in een 
echtscheidingsprocedure) geen enkel contact met hun 
kind/kinderen hebben, en vele zaken waarin er maar een 
beperkt contact is. Je zou zeggen dat dergelijke situaties met 
de nieuwe wetgeving tot het verleden behoren. Helaas, niets is 
minder waar. 
 
Het begint er mee dat advocaten kennelijk alleen het belang 
van hun cliënt(e) voor ogen hebben, en het belang van het kind 
ondergeschikt vinden of überhaupt uit het oog verliezen. Het 
kost weinig moeite processtukken vol verwijten, diskwalificaties 
en ongefundeerde beschuldigingen en insinuaties op te stellen 

en in te dienen. Daar waar er in het familierecht een taak ligt 
voor de advocatuur om de zaak niet te laten escaleren, zorgt 
deze handelswijze er voor dat de partijen juist verder van 
elkaar komen te staan, en de strijd alleen maar heviger wordt. 
Zoals dat zo mooi heet: het werkt polariserend. 
 
De Orde van Advocaten zou een beroep moeten doen op de 
beroepsgroep om in de familiezaken terughoudendheid te 
betrachten. Dat zal in de praktijk helaas niet gebeuren, de 
advocaat heeft immers een vrij beroep.  
 
Als de Orde het niet doet, dan zou de rechter dat moeten doen. 
Ik zou graag zien dat de rechters zich veel kritischer opstellen 
jegens de advocaten. Spreek advocaten maar eens 
rechtstreeks aan op hun wijze van procederen. 
 
Daarnaast zou ik graag zien dat rechters ‘niet meer zo moeilijk 
doen’. Waarschijnlijk door beroepsdeformatie, toch gevoelig 
voor krokodillentranen, traditionele denkbeelden, de ‘waar rook 
is, is vuur’ gedachte, en uiteraard de adviezen van de 
kinderbescherming, ontstaat er een terughoudendheid 
waarmee zaken vast komen te zitten. Gevolg: geen of beperkte 
(begeleide) omgang.  
 
Ik vraag mij regelmatig af: waar hebben we het eigenlijk over? 
De strijd die ik moet leveren om een paar uur omgang te 
krijgen, of een paar extra dagen in de vakantie, staat niet in 
verhouding tot waar het eigenlijk om gaat: contacten voor een 
kind met beide ouders. Het uitgangspunt is toch dat er omgang 
en een gelijkwaardig ouderschap zou moeten zijn, tenzij er van 
alles aan de hand is? Handel daar dan ook naar! Zolang dat 
niet gebeurt, is er maar één conclusie: het werkt niet. 
 
Het wettelijk systeem en de gang van zaken in procedures laat 
nog steeds te veel ruimte voor tegenwerking en vertraging. Met 
name de doorlooptijden (voordat een zaak op zitting komt), de 
tijd die rechters soms nemen om een beschikking te geven 
(zelfs tot 8 weken), de ruimte die ter zitting wordt geboden om 
met modder te gooien en vuil te spuien, het maakt het systeem 
eigenlijk al bij voorbaat gedoemd te mislukken in zaken waarin 
een ouder de zaak wil frustreren. Echt daadkrachtig optreden 
van een rechter, indachtig de nieuwe wetgeving, zou al een 
hoop kunnen schelen. 
 
Dat brengt mij bij de tweede vraag. Hoe gaat een rechter om 
met een ouder die de zaak frustreert?  
 
De praktijk wijst uit dat de rechter weinig tot geen gevolgen 
verbindt aan het handelen van de weigerachtige ouder. 
Feitelijk laat de rechter zich vangen in een vicieuze cirkel.  
 
Stel dat een ouder niet meewerkt aan een bepaald onderzoek, 
waardoor er geen advies kan worden gegeven. De rechter zal 
dan aangeven dat er zonder gedegen advies geen omgang 
kan worden opgelegd.  
 
Of stel dat een ouder niet meewerkt aan een begeleide 
omgangsregeling, dan zal de rechter aangeven dat een 
onbegeleide omgang een stap te ver is, of te veel risico’s met 
zich meebrengt. 
 
Of, als laatste praktijkvoorbeeld, stel dat een ouder aangeeft 
dat het kind absoluut niet naar de andere ouder wil. Ondanks 
het feit dat zoiets moeilijk op waarde is in te schatten (wat is 
bijvoorbeeld de negatieve invloed van de verzorgende ouder?), 
en ondanks het feit dat die ouder er kennelijk niet in is 
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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 
                                     www.wgw-advocaten.nl 
-  omgangsrecht   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. 

geslaagd de band met de andere ouder bevorderd te krijgen 
(artikel 247, lid 3), is de kans groot dat een rechter besluit dat 
er dan voorlopig maar geen omgang moet komen. Of de 
rechter besluit tot een raadsonderzoek, met alle gevolgen 
(vertraging) van dien. 
 
Zolang de rechters kiezen voor de ‘softe en terughoudende’ 
benadering, kan er maar één conclusie zijn: het werkt niet.   
 
De rechter kan deze vicieuze cirkel alleen maar doorbreken 
door het niet meewerken te sanctioneren met het opleggen van 
een (ruime) omgangsregeling, zodat de nieuwe wetgeving (het 
recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door 
beide ouders) ook in praktijk wordt gebracht. Alleen als de 
rechters zo willen handelen, ben ik bereid de heren van NUHR 
te citeren: het werkt wel! 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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