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AANLEIDING VOOR DIT ONDERZOEK 

Op 25 april is het internationale dag van de oudervervreemding. Elke dag verliezen tussen de 20 en 40 

minderjarige kinderen voor enige tijd of permanent het contact met een van hun beide ouders. Dat zijn 

tussen de 8.000 en 15.000 kinderen per jaar en evenzoveel ouders. Tel daarbij nog de overige verwanten en 

dit verlies van contact raakt jaarlijks circa 50.000 mensen1. Een grove schatting is dat 600.000 tot 1.000.000 

mensen hier in enige vorm tijdens hun leven mee te maken krijgen. Oudervervreemding werkt 

maatschappelijk ontwrichtend en leidt tot grote economische schade. Terecht krijgt dit probleem in 

toenemende mate aandacht, ook vanuit de politiek.  

Ongeveer twee jaar geleden, op een conferentie over oudervervreemding vertelde een gedragskundige van 

Bureau Jeugdzorg mij dat zij eigenlijk weinig wisten over het ontstaan, voortbestaan en oplossen 

oudervervreemding. Ook lijkt de kennis binnen de rechterlijke macht hierover nog (te) beperkt. Genoeg 

redenen dus om te onderzoeken of hier meer over is te ontdekken. Wij hebben daartoe het voortouw 

genomen. 

Vantage brengt dit discussion paper uit op eigen initiatief onder de vlag van de Ontflictfabriek. Hierbinnen 

ontwikkelen wij initiatieven die bijdragen aan wat wij ‘ontflicten’ noemen: ‘het ontstaan van conflicten of de 

escalatie daarvan helpen voorkomen door mens en maatschappij te ondersteunen bij het doorbreken van 

bestaande patronen en het verbeteren van gangbare processen’. Met de bevindingen en vijftien vragen en 

aanbevelingen die uit ons onderzoek naar voren komen willen wij de politiek, beleidsmakers, justitie, 

betrokken instanties en gemeenten van nieuwe inzichten en gedachten voorzien die hen kunnen helpen om 

dit groeiende maatschappelijke probleem aan te pakken. 

Ons onderzoek brengt een aantal verrassende aspecten aan het licht. Bijvoorbeeld hoe ogenschijnlijk 

slordig de Rechtspraak omgaat met haar omgangsbeschikkingen en de beperkte ‘pakkans’ wanneer deze 

niet worden nagekomen. Maar ook de negatieve impact van de Raad voor de Kinderbescherming en 

Jeugdzorg zoals die door de respondenten werd ervaren valt op. De bevindingen bieden 

aanknopingspunten voor directe verbetering en geven vooral ook aanleiding tot verder onderzoek. Daartoe 

roep ik dan ook van harte op.  

Voor het onderzoek is samengewerkt met de Stichting Family United. Iedereen die heeft bijgedragen aan de 

inhoud van dit discussion paper wil ik hartelijk danken, in het bijzonder: Ellen de Hart als de olie van de 

Vantage motor, Sabine van Weldam en Jan Brinkman als kritische lezers, Monique Meulemans’ voor haar 

inzichten in de gevolgen van valse aangiftes, Erna Janssen voor haar kennis over de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling, Wilma Dol, Pieter Eelkman Rooda, Karin Commissarissen voor het actief 

sparren en natuurlijk alle respondenten.  

Een ding is overigens duidelijk: Als beide ouders positief staan ten opzichte van een volwaardige en goede 

relatie van de gezamenlijke kinderen met beide ouders na de scheiding zal oudervervreemding nauwelijks 

bestaan. Daar ligt de kern van de oplossing. 

Ivor Brinkman 

Oprichter en Managing Director Vantage – De Ontflictfabriek 

Landsmeer, 24 april 2016 

                                                                 

1 Volgens de minister van Veiligheid en Justitie maakt 30% van de kinderen tot 18 jaar de scheiding van de ouders mee. Hiervan verloopt 
10% tot 20% problematisch (zie verslag van het algemeen overleg van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie van 27 januari 2016) 
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SAMENVATTING 

Doel van het verkennende onderzoek dat wordt besproken in dit discussion paper is op zoek te gaan naar 

factoren die op enige manier bijdragen aan het ontstaan van oudervervreemding. Daarbij is onderzocht wat 

de rol is van de betrokkenen in het proces van scheiden, de wijze waarop zij daar invloed op uitoefenen en 

wat zij zou zouden kunnen doen om escalatie te voorkomen. Aan de hand van de bevindingen is getracht 

praktische oplossingen aan te dragen die snel, met maatschappelijk rendement en beperkte investeringen 

gerealiseerd kunnen worden. 

In totaal zijn 50 ouders ondervraagd. De details van dit onderzoek zijn te vinden op bladzijden 13 t/m 25.  In 

hun beleving lijkt het proces waarin zij verzeild raakten en de daarbij betrokken instanties een belangrijke 

bijdrage te hebben geleverd aan zowel het ontstaan als wel de mate van oudervervreemding. Hulpverlening 

lijkt voor hen nauwelijks op gang te komen. Er is vooral sprake van een oordelend- in plaats van een 

oplossingsgericht systeem. De waarde van de rechtspraak in echtscheidingssituaties lijkt geërodeerd 

doordat 53% van de beschikkingen die toezien op omgang niet worden uitgevoerd. In 64% van de gevallen 

wordt nakoming hiervan ook niet getoetst door de opvolgende behandelend rechter. Althans, dat is de 

ervaring van de ouders die deelnamen aan dit onderzoek. Het niet nakomen van een omgangsbeschikking 

leidt nauwelijks tot enige gevolgen. Op basis van de ervaring van de respondenten uit dit verkennende 

onderzoek is de ‘pakkans’ ongeveer 3% en de kans om van het niet nakomen gevolgen te ondervinden 

minder dan 1%. 

In 68% van de gevallen waar de Raad voor de Kinderbescherming was betrokken vonden ouders dat hun 

inzet te laat kwam. Meer dan de helft van de ouders snapt in de voorkomende gevallen de aard en strekking 

van de rapportages onvoldoende. Waar Jeugdzorg een rol speelde werd haar inzet nauwelijks als positief 

gewaardeerd. Tijdig ingezette mediation lijkt zich over het algemeen positief te onderscheiden bij het 

beperken van de mate van oudervervreemding. Het is echter geen wondermiddel. 

Ook ouders kunnen zich beter gedragen. Kwaadsprekerij komt veelvuldig voor evenals beschuldigingen van 

fysieke en mentale mishandeling. Vaders worden meer beschuldigd dan moeders, namelijk 2 maal zo vaak. 

Dat dit nadelig is voor de kinderen en de relatie met hun ouders lijkt evident. Het lijkt erop dat scheidende 

ouders niet altijd over voldoende vaardigheden beschikken om op een soepele en de-escalerende manier 

met elkaar om te gaan zonder verwijten over en weer. 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek zijn vijftien vragen en aanbevelingen geformuleerd. Deze 

zijn opgenomen op bladzijden 26 t/m 29. Het is zeer gewenst dat de politiek, beleidsmakers, justitie, 

betrokken instanties en gemeentes op zoek gaan naar de antwoorden op deze vragen. Het lijkt logisch als 

zorg- en inkomensverzekeraars zich bij hen aansluiten. Een groot deel van de vervolgschade komt immers 

voor hun rekening. 

De belangrijkste aanbeveling is misschien wel de oproep aan rechtbanken en betrokken instanties (Raad 

voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg) om los te komen van de bestaande zienswijzen en te reflecteren 

op hun eigen aandeel in een escalerend scheidingsproces. Zij zouden er goed aan doen een traject te 

starten waarbij de eigen rol in het ontstaan en voorbestaan van oudervervreemding kritisch wordt 

beschouwd. Zijn zij wel opgewassen tegen hun taak én voldoende opgeleid om bijvoorbeeld de 

kindgesprekken te voeren en signalen van oudervervreemding te herkennen? Ook lijkt het goed om dogma’s 

aan te pakken. Het inzetten van ‘rust’ op grond van 1BW artikel 377a lid 3 sub d3 heeft geen academische 

borging en lijkt daarmee dogmatisch. Er is geen onderzoek dat aantoont dat dit daadwerkelijk beter is voor 

                                                                 

3 De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind. 
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een kind. Op dit punt is de aarde nog vlak en vierkant en het middelpunt van het heelal. Het is tijd te gaan 

onderzoeken of de aarde misschien toch rond is en om de zon draait. 

OUDERVERVREEMDING, WAT IS DAT NU EIGENLIJK? 

Oudervervreemding en ouderverstoting worden als termen door elkaar gebruikt. Het aantal definities is 

groot. Deze hebben doorgaans met elkaar gemeen dat er een dader is (de ouder die omgang onmogelijk 

maakt) en een tweetal slachtoffers, namelijk de verstoten ouder en de gezamenlijke kinderen.  Er word took 

wel gesproken over het ouderverstotingssyndroom. Door Dr. Amy J. Baker4 wordt dit als volgt omschreven: 

“Parental alienation syndrome occurs when a parent emotionally manipulates a child into turning against 

his or her other parent, in the absence of abuse or neglect.”  

Oudervervreemding kan ontstaan bij kinderen van wie de ouders verwikkeld zijn geraakt in ernstige 

scheidingsconflicten. De conflicten gaan meestal over gezag, zorg, omgang en/of financiën. In zo’n situatie is 

de kans groot dat (een van de) ouders – door de eigen heftige scheidingsemoties – de belangen van het kind 

uit het oog verliezen. Bijvoorbeeld door het kind te betrekken in het conflict of door zich consequent 

negatief en denigrerend over de andere ouder uit te laten en de omgang met deze te frustreren. Die ouder 

kan niets meer goed doen en vertegenwoordigt alles wat fout en slecht is, de andere ouder (de veroorzaker) 

vertegenwoordigt al het goede5.  

 Het Nederlands Jeugd Instituut6 stelt: “Als een scheiding zeer conflictueus verloopt -een vechtscheiding-, zijn 

de gevolgen voor kinderen ernstiger en heeft dat in ongeveer 10 procent van de kinderen specifieke 

negatieve gevolgen zoals loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en ouderverstoting.”  Met 70.000 

kinderen die jaarlijks betrokken zijn bij een scheiding, zijn dat er 7.000 per jaar. Andere cijfers impliceren dat 

dit aantal gevallen mogelijk het dubbele is. Het aantal vaders dat wordt verstoten is groter dan het aantal 

moeders. 

De Kinderombudsman is van mening dat ouderverstoting en oudervervreemding als gevolg van een 

‘vechtscheiding’ een ernstige vorm van kindermishandeling zijn. De meldcode huiselijk geweld8 en 

kindermishandeling is hierop sinds 1 juli 2013 mede van toepassing. 

In het kader van dit discussion papier is besloten onderscheid te maken tussen oudervervreemding en 

ouderverstoting. Ouderverstoting wordt gezien als een dynamisch proces. Een wijze van handelen door een 

van de ouders of het kind (of kinderen) met als doel een van beide ouders tijdelijk dan wel permanent uit 

het leven te verbannen. Oudervervreemding wordt beschouwd als een ‘status’, een beschrijving van de 

kwaliteit (dan wel het gebrek daaraan) van de onderlinge relatie. Oudervervreemding is derhalve een 

‘zijnstoestand’ na een proces van ouderverstoting. 

Dit discussion paper gaat over oudervervreemding9 als hierboven beschreven en verkent welke factoren 

daaraan ten grondslag liggen en dus mogelijk een rol spelen in het proces van ouderverstoting. 

                                                                 

4 http://www.amyjlbaker.com/media.html - What is PAS? 

5 Vrij ontleend aan: http://www.gevolgenvanvalseaangifte.nl/kennis-delen/ouderverstoting/  

6 http://www.nji.nl/Gezinsleven-Opgroeien  

8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode Deze is verplicht voor elke professional die werkt met 

ouders en kinderen 

9 Overigens zijn er ook ouders die het contact met hun kind(eren) verbreken. Aan deze kinderverstoting/-vervreemding wordt in dit 

discussion paper om uitsluitend praktische redenen geen aandacht besteed. 

http://www.amyjlbaker.com/media.html
http://www.gevolgenvanvalseaangifte.nl/kennis-delen/ouderverstoting/
http://www.nji.nl/Gezinsleven-Opgroeien
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
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WAT IS PRECIES EEN VECHTSCHEIDING? 

‘Vechtscheiding’ is een term uit de ‘volksmond’. Velen zijn er bekend mee. Slechts weinigen weten wat het 

inhoudt of wat de oorzaken daarvan zijn. Er is nog veel te ontdekken. 

Een ‘vechtscheiding’ is volgens de Kinderombudsman een scheiding die zo conflictueus verloopt dat de 

ouders het belang van de andere ouder en/of van de kinderen uit het oog verliezen. Er lijkt over deze 

definitie een redelijke mate van consensus te gelden tussen de betrokken professionals. Deze definitie 

vormt mede de basis voor het handelen door de Rechtspraak en toezichthoudende instanties (Raad voor de 

Kinderbescherming en Jeugdzorg) bij het toepassen van art. 1:377a lid 3 BW10. De daarin opgesomde 

omstandigheden geven hen de mogelijkheden om binnen de dramadriehoek (zie figuur 1) op te treden als 

‘redder’ van het kind (of kinderen) dat gezien wordt als ‘slachtoffer’, en tegen de ouder(s) als ‘dader’.  

 

Figuur 1: Dramadriehoek 

Is er een andere manier om een vechtscheiding te definiëren? Is de benaming stigmatiserend zoals de 

Kinderombudsman ook al opmerkte? Hoogconflictscheiding wordt ook wel gebruikt. Dekt deze term de 

lading? De vraag is of ‘vechtscheiden’ een werkwoord is of een kwalificatie. Met andere woorden ben ik aan 

het vechtscheiden (iets dat door het individu is te kiezen en te beïnvloeden). Of bevind ik mij in een 

vechtscheiding (iets dat mij is overkomen los van de aanloop en oorzaak daartoe). 

Wat zijn de kenmerken van een ‘vechtscheiding’? Op basis van gesprekken met ouders en professionals zijn 

de volgende elementen te onderscheiden: 

- Het gaat over al dan niet de biologische ouders. 

- Ouders kunnen het oneens zijn over de verschillende onderwerpen en er is voor hen een reden om 

zich voor hun belang op dat gebied in te zetten: 

o De omgang met de kinderen en de wijze waarop de ouders zich onderling en met de 

kinderen verhouden; 

o huisvesting; 

o financiële ondersteuning (partner- en kinderbijdrage); 

o verdeling gezamenlijke bezittingen; 

o hulpverlening aan kinderen. 

- Eén van beide ouders staat de omgang van de kinderen met de andere ouder (al dan niet geheel) in 

de weg. 

- Er spelen heftige emoties tussen de ouders, niet zelden van subjectieve aard. 

                                                                 

10 De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke 

ontwikkeling van het kind, of b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of 

kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren 

tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of d. omgang 

anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel15/Artikel377a/geldigheidsdatum_21-01-2014
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeela
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeelb
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeelc
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeeld
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- De relatie tussen ouders en kinderen kan beschadigd raken, en kan zelfs verloren gaan. 

- Kinderen kunnen een symbiotische relatie ontwikkelen met een van beide ouders, hun 

ambivalentie naar beide ouders toe verliezen en een deel van hun sociale vaardigheden als 

volwassenen zien verminderen. 

- Er is meer dan gemiddelde bemoeienis van de Rechtspraak of toezichthoudende instanties. 

- Ouders beschuldigen elkaar soms over en weer van het hebben van een persoonlijkheidsstoornis. 

Mannen worden doorgaans narcisten gevonden, van vrouwen wordt meestal beweerd dat deze 

aan een borderline stoornis lijden. Geen van deze beschuldigingen wordt (doorgaans) ondersteund 

door klinisch onderzoek. 

- Een van de ouders beschuldigt de andere ouder (van mishandeling en/of seksueel misbruik) om 

deze te diskwalificeren als ouder. Niet zelden worden er onterechte aangiften gedaan. 

In tegenstelling tot de andere onderwerpen waarvoor tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan zijn er voor 

het omgangsvraagstuk geen objectieve en emotieloze normen te formuleren welke eenvoudig zijn af te 

dwingen. Het zwaartepunt van de problemen tussen ouders spitst zich dan vooral ook toe op: 

1) De scheidingsstrijd vooral over de omgang met en toegang tot de kinderen, en; 

2) het onthecht raken van kinderen en één van beide ouders (en soms ook de grootouders en andere 

familieleden). 

Dit laatste is het meest dramatische element voor alle betrokkenen. Om deze problematiek goed te kunnen 

benoemen en gerichte maatregelen te formuleren die de groei van het probleem van oudervervreemding 

terugdringen, lijkt het daarom gewenst om de term ‘vechtscheiding’ te vervangen door de term 

‘onthechtscheiding’. Dit is dan ook als een van de aanbevelingen in dit discussion paper opgenomen. 

Een ‘onthechtscheiding’ zou dan als volgt omschreven kunnen worden: “Een scheiding waarbij een grote 

kloof ontstaat tussen beide ouders die vooral voortkomt uit de weigering van een van beide ouders om de 

andere ouder omgang met of toegang tot de gezamenlijke kinderen toe te staan. Dit leidt tot frequente 

rechtszaken gericht op het voorkomen of juist mogelijk maken van omgang. Er ontbreekt bij de ouders 

tenminste de collectief gedragen waarde van gezamenlijk ouderschap na scheiding. De visie dat beide 

ouders een onmisbare rol spelen in het leven van de gezamenlijke kinderen wordt niet door beiden 

onderschreven. Het gevolg van deze kloof tussen de ouders kan zijn dat kinderen het contact met een van 

hun ouders (permanent dan wel tijdelijk) verliezen, niet zelden omdat kinderen zich gedwongen voelen 

partij te kiezen voor een van beiden. De ‘oudervervreemding’, die hiervan het gevolg is, beschadigt zowel de 

kinderen als de ouder wie het contact wordt onthouden.” 

Waar hierna over ‘vechtscheidingen’ wordt gesproken is dat te lezen als binnen de context van de wijze 

waarop deze term thans maatschappelijk wordt gehanteerd. 

DE ‘VECHTSCHEIDINGSPROBLEMATIEK ’  LIJKT TE GROEIEN 

De afgelopen jaren is veel tijd, geld en aandacht aan de bestrijding van vechtscheidingen besteed. De 

staatssecretarissen Teeven en van Rijn kwamen in maart 2014 al met een verbeterplan11. De vaste 

Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie boog zich in januari 2016 nog over dit onderwerp. Verder nam 

de Tweede Kamer onlangs een motie aan van het Kamerlid Recourt (PvdA) waarin maatschappelijke 

organisaties werd gevraagd initiatieven te ontwikkelen om het aantal ‘vechtscheidingen’ terug te dringen.  

                                                                 

11 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/03/31/teeven-en-van-rijn-verbeteren-positie-kinderen-vechtscheiding  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/03/31/teeven-en-van-rijn-verbeteren-positie-kinderen-vechtscheiding
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Vorig jaar rapporteerde de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (VFAS)12 dat het 

aantal jaarlijkse vechtscheidingen was toegenomen van 10% tot 20% van het totaal. Door justice innovator 

Hiil13 werd in september 2015 geconstateerd dat mensen over de echtscheidingsprocedure het meest 

ontevreden zijn. Zij gaven hiervoor een rapportcijfer van 2,8 op een schaal van 5. Dit was lager dan voor 

procedures met soortgelijke zwaarte.  

Getuige de toename van het aantal ‘vechtscheidingen’ kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de 

bestaande benaderingen niet (voldoende) lijken te renderen. Misschien mag zelfs de vraag gesteld worden 

of deze mogelijk het probleem hebben vergroot? Kinderombuds-man Marc Dullaert heeft die vraag ook 

gesteld in zijn adviesrapport 'Vechtende ouders, het kind in de knel' (2013)14. Vechtscheidingen zijn 

inmiddels ‘big business’ aan het worden. Binnen de juridisering van de echtscheiding gaat enorm veel geld 

om. Wij berekenden in ons onderzoek van 2015 al dat de kosten van conflicten in Nederland tenminste 12 

miljard euro bedragen15. Het aandeel van echtscheidingen hierin schatten wij op tenminste 1,4 miljard euro. 

Sinds de veranderingen in wetgeving per 1 januari 2015 draaien de gemeenten voor een aanzienlijk deel van 

deze kosten op.  

Er is inmiddels een aantal preventieve initiatieven in ontwikkeling gericht op het terugdringen van het aantal 

vechtscheidingen. Zo voerde de Gemeente Rotterdam onlangs de scheidings-APK in als pilot en onderzoekt 

zij de mogelijkheden om mediation met drang of mogelijk zelfs met een vorm van dwang in te zetten. 

Amsterdam heeft een plan van aanpak vechtscheidingen opgesteld. Daarnaast hebben de bijzonder curator 

en regierechter voet aan de grond gekregen. Of deze meer zullen bijdragen dan het ouderschapsplan zal de 

tijd moeten uitwijzen. 

De belangen en problematiek nemen dus toe in omvang. Een weg die tot afname leidt is nog niet gevonden. 

Mogelijk spelen bestaande biases of gebrek aan zelfreflectie bij betrokken instanties daarbij een rol. Althans, 

de uitkomsten uit het uitgevoerde onderzoek geven in enige mate aanleiding tot die veronderstelling.  

IS ER EEN VERBAND TUSSEN VECHTSCHEIDINGEN EN OUDERVERVREEMDING? 

Over het algemeen zal het proces ouderverstoting en de daaruit volgende oudervervreemding plaatsvinden 

binnen de kring van ouders en kinderen zonder inmenging van buitenaf. Echter in Nederland heeft de 

rechter de bijzondere mogelijkheid ingevolge artikel 377a lid 3 BW om omgang voor een bepaalde periode 

(in aanleg 12 maanden) te verbieden. Daarmee wordt oudervervreemding extern opgelegd door een partij 

die geen deel uitmaakt van het gezinssysteem. 

Onder de betrokken ouders bestaat de indruk dat rechters en toezichthoudende instanties, als zij het 

bestaan van ouderverstoting en –vervreemding al erkennen, doorgaans over onvoldoende kennis 

beschikken om dit eenduidig te signaleren en passende oplossingen te formuleren.  

De scenario’s die (in versimpelde vorm) leiden naar oudervervreemding en naar verwachting het meest voor 

zullen komen zijn weergegeven in figuur 2 waarbij voor de eenvoud van een kind wordt uitgegaan. 

                                                                 

12 http://www.verder-online.nl/vechtscheidingen-nemen-explosief-toe  

13 De rechtvaardigheid van scheidingsprocedures, Hiil, september 2015 

14 http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen.pdf  

15 De maatschappelijke kosten van conflicten: een modelmatige benadering, I. Brinkman, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en 

conflictmanagement 2015-2 blz 32 - 51 

http://www.verder-online.nl/vechtscheidingen-nemen-explosief-toe
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen.pdf
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Figuur 2: Indicatieve scenario's 

Bovenstaande scenario’s zijn indicatief en op hoofdlijnen.  

- Scenario A: Informele ouderverstoting; Dit scenario vraagt enorm veel van ouder 2 die zich 

realiseert dat door de houding en wil van ouder 1 niet is heen te breken. Ouder 2 trekt zich terug 

uit het actieve ouderschap om het kind niet in de knel te laten komen. Mocht ouder 2 de rechter 

om hulp willen vragen dan treedt scenario B in werking. 

- Scenario B: Formele ouderverstoting; In dit scenario leidt de weigering van ouder 1 tot een roep om 

hulp door ouder 2. Omdat deze zonder de medewerking van ouder 1 geen hulp tot stand kan laten 

komen is de gang naar de rechter vereist. Bij de rechtbank zijn geen protocollen voorhanden die 

zijn gericht op het herkennen en signaleren van ouderverstoting en oudervervreemding. Waar 

ouders bij de rechter komen wordt al snel het etiket van strijd opgeplakt. Strijd wordt schadelijk 

geacht voor de kinderen en er wordt een tijdelijke vervreemding ingezet in het belang van het kind 

(artikel 377a lid 3). Om daarna weer omgang te krijgen moet ouder 2 opnieuw naar de rechter en 

start het juridische proces van voren af aan. Professionals noemen dit al gauw een ‘vechtscheiding’ 

en zien dit dan als oorzaak van de oudervervreemding.  Dit is het ‘stigma van de strijd’ te noemen. 

Terwijl dit juist is te classificeren als een ‘onthechtscheiding’. 

- Scenario C: Verstoting door loyaliteitsconflict; In dit scenario uit het kind zich krachtig tegen ouder 

2. Deze houding van het kind wordt over het algemeen door rechters en hulpverleners op basis van 

‘face value’ geaccepteerd. De wens van het kind moet worden gerespecteerd door ouder 2. Door 

het ontbreken van protocollen wordt niet onderzocht of er een proces van ouderverstoting gaande 

is of dat oudervervreemding reeds een feit is. Men komt daardoor niet toe aan de vraag of de wens 

van het kind voortkomt uit een eigen ervaring of dat het daartoe gemanipuleerd is. Om dit te 

doorbreken is een succesvolle samenwerking tussen ouder 1 en ouder 2 van essentieel belang. Als 

ouder 1 dat weigert rest ouder 2 niets anders dan te berusten (Scenario A) of de gang naar de 

rechter te maken met als risico dat scenario B de intrede doet. 

Er zijn vanzelfsprekend veel varianten op bovenstaande versimpelde scenario’s. Deze laten echter wel zien 

dat, wanneer ouder 1 dat wenst, de kansen voor ouder 2 om niet buitenspel gezet te worden beperkt zijn. Er 

vanuit gaande dat er geen objectieve grond voor de vervreemding aanwezig is, is niet uit te sluiten dat het 

ervaren van de vervreemding zo’n groot gevoel van onrechtvaardigheid oplevert dat ouder 2 zich steeds in 

wanhoop en met (mogelijk afnemend) vertrouwen tot de rechter wendt voor hulp. Deze zal de situatie dat 

beide ouders het niet met elkaar eens zijn (wederom) etiketteren als strijd. Ouder 2 glijdt zo af in de 

‘afwijzings- en vervreemdingsspiraal’ (zie figuur 3) welke wordt gevoed door ouder 1, de rechtspraak en 

uiteindelijk (onbedoeld) de kinderen. 

A. Ouder 1 wenst geen contact 
tussen kind en ouder 2

Kind is bevattelijk voor 
opvatting ouder 1 of komt 

in loyaliteitsconflict

Kind verbreekt contact 
met ouder 2

Ouder 2 berust in situatie

B. Ouder 1 wenst geen contact 
tussen kind en ouder 2

Ouder 2 vraagt rechter om 
hulp of ouder 1 vraagt een 

verbod op omgang

Rechter classificeert 
situatie (en onderliggende 

hulpvraag) als strijd

Onder toepassing art 377a 
lid 3 wordt de omgang met 

het kind aan ouder 2 
(tijdelijk) ontzegd

C. Kind wenst geen contact met 
ouder 2

Ouder 2 weet ouder 1 niet 
te betrekken bij 

bespreekbaar maken en 
oplossen situatie

Kind verbreekt contact 
met ouder 2

Ouder 2 berust of vraagt 
de rechter om hulp 

waardoor scenario B in 
werking treedt
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Figuur 3: Afwijzings- en vervreemdingsspiraal 

De kernvragen die hier hieruit voortkomen zijn: 

- Is de ‘vechtscheiding’ zoals die wordt waargenomen de oorzaak van de oudervervreemding, of; 

- is de ontstane oudervervreemding de oorzaak dat ouders zo vaak bij de rechter uitkomen waarbij 

in plaats van het bieden van hulp het ‘stigma van de strijd’ wordt opgeplakt en daarmee de 

problematiek zich verdiept? 

Om deze vragen per geval te kunnen beantwoorden is het nodig de belangen en drijfveren van de 

betrokkenen, zoals zichtbaar aan het begin van de drie scenario’s, per situatie te herkennen. Binnen de 

rechtspraak en bij de toezichthoudende instanties wordt hier, zover bekend, geen aandacht aan besteed. 

Daardoor is de kans groot dat deze blijven bestaan en niet ophouden hun destructieve werk te doen. 

DE DRAMADRIEHOEK IN WERKING: VAN OUDERVERSTOTING NAAR 

OUDERVERVREEMDING 

Bij het bespreken van de term ‘vechtscheiding’ op bladzijde 6 werd de zogenaamde dramadriehoek reeds 

benoemd. Dit is een versimpeld model om de verhoudingen binnen een situatie met tegengestelde 

belangen weer te geven. Hieronder worden twee varianten uitgewerkt die een rol spelen bij het ontstaan en 

de mate van oudervervreemding. 

In figuur 4 hierna is er sprake van ouder 1 die als wens heeft dat ouder 2 niet wordt betrokken bij de 

kinderen en mogelijk zelfs wil dat de relatie tussen ouder 2 en het kind voorgoed wordt geblokkeerd. Ouder 

1 (Redder) portretteert ouder 2 (Dader) doorgaans als een gevaar voor de kinderen of zichzelf (Slachtoffer). 

De beeldvorming die hierdoor ontstaat kan zich op meerdere manieren tegen ouder 2 richten. Onder 

andere doordat de kinderen zich identificeren met ouder 1 en deze als Slachtoffer gaan zien van ouder 2, 

waardoor de kinderen de rol van Redder aan gaan nemen. In beide rollen is het niet onaannemelijk dat de 

kinderen afstand gaan nemen van ouder 2. Scenario A uit figuur 3 treedt in werking. 

Vervreemding tussen ouder 2 en kind

Duiding 
situatie door 

rechter

Effect op 
houding 
kinderen

Wens 
ouder 1
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Figuur 4 

Wanneer ouder 2 zich vervolgens tot de rechter wendt (scenario B uit figuur 2) voor hulp zal de volgende 

situatie ontstaan als weergeven in figuur 5. 

 

Figuur 5 

De rechtspraak (en de haar adviserende Raad voor de Kinderbescherming) neemt doorgaans de houding 

aan dat zij te maken heeft met twee ouders (Daders) die zonder aanziens des persoons beiden het etiket 

‘strijdende ouder’ krijgen opgeplakt. De kinderen (Slachtoffer) moeten worden beschermd door de rechter 

(Redder). In de praktijk wordt daaraan doorgaans invulling gegeven door een van beide ouders, in dit geval 

door ouder 2 de toegang tot de kinderen te ontzeggen voor een bepaalde periode. Ouder 1 blijft het 

exclusieve contact met de kinderen voorbehouden. Formele oudervervreemding (scenario B uit figuur 2), 

althans voor een bepaalde periode (en niet zelden langdurig), is een feit. 

Het is niet onaannemelijk dat binnen dit bovenstaande model als opgenomen in figuur 5, ouder 1 de 

Rechtspraak als bondgenoot ziet, en ouder 2 zich miskend en onterecht behandeld voelt. Vooral ouder 2 

heeft er belang bij om deze uitspraak aan te vechten. Maar voor de kinderen zou dat net zo goed het geval 

zijn. Immers, zij verliezen een ouder (tijdelijk) uit hun leven. Echter, wie heeft er belang bij namens de 

kinderen op te treden en is daartoe tevens bij machte? De bijzonder curator lijkt in de beste positie om hier 

het verschil te kunnen maken. Deze zou dan wel, naast juridisch, ook kindertherapeutisch of vergelijkbaar 

geschoold moeten zijn16. 

                                                                 

16 Het is aannemelijk dat het aantal professionals met dit gecombineerde curriculum beperkt is. Daarom wordt nu vaak samenwerking 

gevonden. Het lijkt de voorkeur te hebben om bij gebrek aan de professionals met beide kwalificaties de kindertherapeutische 

vaardigheden de boventoon te laten voeren in plaats van de juridische. De overheid zou dit brede curriculum duidelijk moeten beschrijven 

en borgen. 
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Bovenstaande illustraties laten zien dat het voor ouder 2 nagenoeg onmogelijk is om, wanneer ouder 1 dat 

wenst, niet te worden vervreemd. De wijze waarop dit gebeurt kan voor ouder 2 de reden zijn om in goed 

vertrouwen en met de juiste intentie zich (wederom) te wenden tot de rechter. Wanneer vervolgens bij hen 

het ‘stigma van de strijd’ wordt opgeplakt in plaats van hulp te bieden kan dit een katalysator zijn voor 

opvolgende procedures. Rechtspraak en Raad voor de Kinderbescherming, maar ook het maatschappelijk 

veld, kunnen hierdoor ten onrechte de indruk krijgen dat zij gelijk hadden;  dit zijn toch strijdende ouders? 

Dit zou de ‘paradox van de opgelegde strijd’  (zie figuur 6) kunnen worden genoemd. 

 

Figuur 6: De paradox van de opgelegde strijd 

De opties van ouder 2 zijn derhalve zeer beperkt. Wat deze ook doet, de kans dat aan het kortste eind wordt 

getrokken is groot. Daarnaast is er geen perspectief voor ouder 2. Immers, wanneer de omgang aan deze 

ouder wordt ontzegd, hoe ziet dan het pad terug naar gezamenlijk ouderschap eruit? Zoals uit de resultaten 

van het onderzoek hierna zal blijken worden beschikkingen die voorzien in omgang vaak niet uitgevoerd 

zonder dat daar consequenties aan zijn verbonden. Ook blijkt er weinig aan hulpverlening te worden 

gedaan. Het is niet raar dat ouder 2 zich in de kou voelt staan en steeds op zoek gaat naar rechtvaardigheid. 

Mogelijk dat hier een belangrijke oorzaak ligt waarom procedures tussen ouders blijven bestaan.  

EN DE KINDEREN DAN? 

Er wordt vaak gesteld dat kinderen het slachtoffer zijn van een vechtscheiding. Dat is waar. De kinderen 

worden binnen de omgangsregeling of onder toepassing van artikel 1BW 377a lid 3 ‘toebedeeld’. Daarmee 

zijn zij eerder een object dan mens. De vraag is of hun belangen daarmee optimaal worden behartigd. 

Kinderen die te maken krijgen met oudervervreemding worden naar alle waarschijnlijkheid ernstig 

beschadigd. Naar hen toe wordt de indruk gewekt dat het ‘normaal’ is dat een van beide ouders uit hun 

leven verdwijnt en dat dit met instemming van de andere ouder, rechtbank en betrokken instanties gebeurt. 

De kinderen wordt een complete en volwaardige ouderrelatie onthouden. Aan hun verlangen daarnaar, 

zoals zo mooi omschreven in de open brief op Villa Pinedo17, wordt voorbijgegaan. Hen wordt niet geleerd 

om te gaan met een toekomst waar het niet vanzelfsprekend is dat hun ouders niet samen kunnen 

                                                                 

17 http://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders/ 

Ouder 2 zoekt hulp voor de 
obstructie van gezamenlijk 

ouderschap

Zonder instemming ouder 1 
rechterlijke uitspraak nodig 

Rechter vermoedt strijd 
omdat ouders het niet eens 

kunnen worden

Ouder 2 wordt buitenspel 
gezet (Formele 

oudervervreemding)
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optrekken. De kinderen moeten maar kijken hoe zij dat later aanpakken. Dit is een probleem dat zich thans 

geregeld bij psychotherapeuten manifesteert. 

Wanneer de omgang voor de rechter komt mogen kinderen vanaf 12 jaar hun eigen mening kenbaar 

maken. Dit gebeurt tijdens een gesprek van circa 15 minuten18 met de rechter. Daar wordt vervolgens 

zwaarwegend rekening mee gehouden (zie ook scenario C uit figuur 2). De vraag is hoe onbevangen 

kinderen een dergelijk besprek kunnen benaderen. Mogen zij ambivalente gevoelens hebben ten opzichte 

van beide ouders? En kan een rechter hier voldoende een inschatting over maken? Worden kinderen 

hiermee niet onbedoeld slachtoffer van de mogelijkheden binnen het juridisch systeem? De minister van 

Veiligheid en Justitie heeft zich hierover recent uitgelaten tijdens het overleg van de vaste Kamercommissie 

voor Veiligheid en Justitie. De minister gaf aan dat een kind van 12 jaar of ouder aan de rechtbank kenbaar 

kan maken dat hij vaststelling, wijziging of stopzetting van de omgangsregeling wenst. Of als de rechter daar 

nog niet over heeft beslist, dat hij wenst dat het gezag door een van de ouders wordt uitgeoefend na de 

echtscheiding. De minister merkt hierover op: “Dit kunnen kinderen heel eenvoudig doen door een brief aan 

de rechtbank te schrijven”. Het is opvallend dat voor een minder impactvolle keuze, bijvoorbeeld die van de 

middelbare schoolkeuze, kinderen gedurende 8 jaar worden gevolgd, er talloze oudergesprekken zijn, open 

dagen en toetsen alvorens de finale keuze gemaakt wordt. Hoe kan van een kind verwacht worden dan een 

weloverwogen keuze en inschatting te maken ingeval van een scheiding? Ook hier zou nader onderzoek 

gewenst zijn. 

Zowel kinderen als ouders lijken te zijn gevangen in een systeem dat hen richting strijd leidt. Er moet een 

dader, slachtoffer en redder zijn. Gaat het eenmaal fout dan zitten in het huidige systeem alleen maar 

sancties en geen positieve stimuli voor ouders en kinderen. 

AARD EN OPZET VAN HET ONDERZOEK  

Het uitgevoerde onderzoek waarover in dit discussion paper wordt gerapporteerd is verkennend van aard. 

Het doel is om aan te zetten tot discussie en verder onderzoek op die gebieden waar oudervervreemding 

ogenschijnlijk wordt gevoed of tenminste niet wordt afgeremd. Daartoe worden aan het einde van dit paper 

aanbevelingen geformuleerd. 

Getracht is te achterhalen welke factoren binnen het proces van scheiden20 mogelijk een rol spelen bij 

oudervervreemding tijdens en na een scheiding. En daarmee een katalysator zouden kunnen zijn voor het 

ontstaan of bestaan van ‘vechtscheidingen’. 

In totaal zijn 50 biologische ouders anoniem ondervraagd door middel van een elektronische enquête. Aan 

hen is gevraagd om de relatie met hun kinderen te scoren (1) op het moment van scheiden en (2) op het 

moment dat zij de enquête invulden. Zij kregen daarbij meerkeuzevragen voorgelegd over: 

- De wijze waarop tot afspraken is gekomen omtrent de omgang 

- De rol van rechtsprekende, toezichthoudende (Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg) en 

hulpverlenende instanties (bijvoorbeeld maatschappelijk werk) alsmede sociale netwerken 

- De dynamiek tussen de ouders onderling 

                                                                 

18 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/09/09/kinderverhoor  

20 Scheiden moet in het kader van dit artikel gelezen worden als het ophouden met het voeren van een gezamenlijke huishouding waarvan 

kinderen deel uitmaken. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/09/09/kinderverhoor
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Op basis van de antwoorden van de meerkeuze vragen worden waar mogelijk verbanden geïdentificeerd en 

aandachtspunten voor verder onderzoek geformuleerd.  

Daarnaast zijn aan de ouders de volgende open vragen voorgelegd: 

- Als u de relatie met uw kinderen thans als goed ervaart, wat heeft daar dan naar uw inschatting en 

ervaring aan bijgedragen? 

- Als u de relatie met uw kinderen thans als niet goed ervaart, wat heeft daar dan naar uw 

inschatting en ervaring aan bijgedragen? 

- Wat is naar uw mening nodig om te zorgen dat omgangsproblemen en strijd omtrent de afspraken 

daarover naar de toekomst toe voorkomen kunnen worden? 

- Met de kennis die u nu hebt, wat zou uzelf anders gedaan hebben. 

De antwoorden op de open vragen zijn mede gebruikt in de beschouwing als hiervoor opgenomen. Een 

aantal van de antwoorden op deze open vragen zijn opgenomen als anekdotische frasen op volgende 

bladzijden. 

Over het algemeen mag worden verwacht dat de ouders die de enquête hebben ingevuld te maken hebben 

met een heftige emoties en dat dit van invloed kan zijn op hun antwoorden. Bijvoorbeeld over de wijze 

waarop zij over de betrokkenheid van rechtbanken of toezichthoudende instanties (Raad voor de 

Kinderbescherming en Jeugdzorg) oordelen. Daarmee ontstaat het risico om de resultaten van dit 

onderzoek als (te) gekleurd aan te merken. Met een dergelijke houding zou een enorme kans worden 

gemist om naar deze ouders te luisteren en zo tot verbetering te komen. Overigens, als de uitkomsten 

arbitrair met 50% zouden worden verlaagd, dan zouden de bevindingen nog steeds opvallend zijn. 

RESPONDENTEN 

De focus van het onderzoek heeft gelegen op biologische ouders. Ouders zijn anoniem geworven middels 

berichten binnen open en gesloten Facebookgroepen die zich richten op (v)echtscheiding, uit elkaar, 

oudervervreemding en ouderverstoting. In de introductie van de enquête is de volgende tekst opgenomen 

geweest: 

Zij heeft als doel nader onderzoek te doen naar de omgangssituatie tussen ouders en kinderen, in het 

bijzonder waar deze omgang is verstoord nadat u als ouders uit elkaar bent gegaan, en welke factoren 

daarin een rol hebben gespeeld. Hiermee willen we bevorderen dat betere wet- en regelgeving, 

hulpverlening en voorlichting kan worden ontwikkeld. 

De enquête is ingevuld door 58 ouders waarvan er 8 niet zijn betrokken in de evaluatie omdat zij niet de 

biologische ouder waren of niet in Nederland woonachtig, zodat 50 ouders resteren. Hen is gevraagd de 

relatie met hun kinderen een rapportcijfer te geven (op de schaal 1-10) op twee momenten: (1) vlak voor de 

scheiding en (2) op het moment dat zij de enquête invulden (aangeduid als ‘op dit moment’). De verandering 

in dit rapportcijfer is onderzocht op enige vorm van samenhang met een aantal factoren in het proces van 

scheiding. 

Zoals uit tabel 1 blijkt is de enquête ingevuld door 22 moeders en 28 vaders. Hiervan was 60% gehuwd en 

40% ongehuwd. Voor 74% was het 36 maanden of meer geleden dat zij en hun ex-partner uit elkaar gingen. 

Voor 14% lag dit tussen 24 en 36 maanden geleden en voor 12% was dit 24 maanden geleden of korter. De 

meeste ouders zijn dus al ruime tijd gescheiden. Voor de scheiding kwalificeerde 80% van de ouders hun 

relatie met de kinderen als voldoende (een cijfer 6 of hoger). Op het moment van het invullen van de 

enquête was dit 32%. 
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Tabel 1 

 

Deze ouders hebben gezamenlijk tenminste 106 kinderen naar leeftijd verdeeld als opgenomen in tabel 2:   

Tabel 2 

 

ONTWIKKELING VAN DE ERVAREN KWALITEIT VAN DE RELATIE TUSSEN OUDERS EN 

KINDEREN 

Het gemiddelde cijfer van de ervaren kwaliteit van de relatie op het moment van scheiden was een 7,7. Op 

het moment van invullen van de enquête was dit afgenomen naar 3,8 (zie tabel 3). 

 

Aantal maanden uit 

elkaar

Aantal

gehuw d

samen- 

w onend

zw aar 

onvoldoende onvoldoende

voldoende tot 

ruim 

voldoende

goed tot 

uitstekend

zw aar 

onvoldoende onvoldoende

voldoende tot 

ruim voldoende

goed tot 

uitstekend

3 of lager 4 of  5 6 of 7 8 of hoger 3 of lager 4 of  5 6 of 7 8 of hoger

Moeders

Minder dan 6 maanden

6 tot 12 maanden 2 2 2 2

12 tot 24 maanden 2 1 1 1 1 1 1

24 tot 36 maanden 1 1 2 1

meer dan 36 maanden 17 9 8 2 1 1 12 6 1 3 7

Totaal Moeders 22 13 9 2 1 2 17 10 1 3 8

9% 5% 9% 77% 45% 5% 14% 36%

Vaders

Minder dan 6 maanden 1 1 1 1

6 tot 12 maanden 0

12 tot 24 maanden 1 1 1 1

24 tot 36 maanden 6 3 3 1 1 3 4 1 1

meer dan 36 maanden 20 13 7 2 3 3 13 15 2 1 2

Totaal Vaders 28 17 11 3 4 3 18 21 2 2 3

14% 18% 14% 82% 95% 9% 9% 14%

Totaal 50 30 20 5 5 5 35 31 3 5 11

10% 10% 10% 70% 62% 6% 10% 22%

Ervaren kwaliteit relatie op moment van scheiden Ervaren kwaliteit relatie op dit momentBurgerlijke staat

Aantal 

kinderen

Jonger 

dan 2
2 tot 6 6 tot 12 12 tot 18

18 en 

ouder

1 10 10 12 5 1

2 1 7 9 8

3 of meer 1 2 2 1

Leeftijd van de kinderen op het moment van scheiden

“Na de scheiding 2 jaar co-ouderschap gehad. Daarna besloot mijn ex-partner dat mijn 

huidige partner slecht was voor de kinderen en dat ik niet goed voor de kinderen kon zorgen. 

Trajecten doorlopen met Raad voor Kinderbescherming, Jeugdzorg, Lindenhout en Pactum. 

Tevens OTS gehad. Helaas; alle instanties zijn er mee gestopt en ik moet het nu zelf uitzoeken. 

Ik zie de kinderen 1x in de 3 weken 3 uurtjes.......” - Moeder, 44 jaar 



 

16 

 

Tabel 3 

 

De afname van de ervaren kwaliteit is bij vaders groter dan bij moeders. Van de moeders kwalificeert 50% 

de relatie thans nog als voldoende of hoger. Voor vaders is dit 18%. Opvallend is dat bij 20% van de 

respondenten de relatie op het moment van de scheiding reeds als onvoldoende of slechter werd 

gekwalificeerd. Mogelijk speelden hier al patronen die zich na de scheiding hebben voortgezet. 

Het is te verwachten dat de relatie tussen ouders en kinderen altijd (tijdelijk) onder druk komt te staan door 

een scheiding. Wat een normale achteruitgang zou zijn is niet bekend. Naar aanleiding van tabel 3 kan de 

vraag worden gesteld of moeders bij problematische scheidingen beter in staat zijn om de relatie goed te 

houden. Dit zou erop kunnen duiden dat er meer hulp, maar vermoedelijk ook meer begrip, nodig is voor 

vaders dan voor moeders. Maar mogelijk zouden moeders ook ondersteuning moeten krijgen hoe vaders 

meer te betrekken bij de relatie met de gezamenlijk kinderen. De vraag is of stereotypering hier ook nog een 

rol speelt. Worden moeders nog steeds teveel als de meest vanzelfsprekende opvoeder en verzorger 

gezien? En heeft dit effect op de wijze waarop vaders door hulpverleners worden benaderd. Het onderzoek 

dat Professor Dr. R. Keijzer21 van de Universiteit van Amsterdam lijkt dit te bevestigen22. 

De ervaren kwaliteit van de relatie neemt af met het oplopen van de leeftijd van de kinderen als 

weergegeven in tabel 4. In deze tabel is de verandering in de waardering van de relatie weergegeven tussen 

de twee meetmomenten. 

Tabel 4 

 

Opvallend is dat de kwaliteit van de door de ouders ervaren relatie met hun kinderen vanaf het moment dat 

de kinderen 12 jaar of ouder zijn met meer dan het dubbele afneemt ten opzichte van de leeftijd daarvoor. 

De vraag is waarom dit het geval is. Weten ouders slechter vorm te geven aan de relatie met adolescente 

kinderen? Hangt de identiteitsontwikkeling tijdens de puberteit hiermee samen? Of worden kinderen in een 

te gecompliceerde rol tijdens het scheidingsproces gedwongen. Bijvoorbeeld door zonder coaching op het 

gebied van autonomie hun mening te mogen geven over een ontzettend moeilijk vraagstuk tijdens het 

kinderverhoor. Is omgang na scheiding wel een vraagstuk welke zowel ouders als kinderen wel voldoende 

kunnen overzien? Terwijl bekend is dat minderjarige kinderen door hun nog niet volledig volgroeide 

                                                                 

21 http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2014/08/renske-keizer-bijzonder-hoogleraar-

pedagogiek.html  
22 'Waar staat papa?', prof. dr. Renske Keizer,  

bijzonder hoogleraar Vaderschap Research Institute of Child Development and Education, presentatie Vaderschapssymposium 2015 

 

Aantal

Op moment van 

scheiding Thans

Totaal 50 7,7 3,8

Moeder 22 7,9 5,2

Vader 28 7,6 2,7

Ervaren kwaliteit relatie met kinderen

0-2 2 tot 6 6 t/m 12 12 t/m 18 18 en ouder

-2,4 -1,9 -2,6 -5,6 -7,0

Verandering rapportcijfer relatie per leeftijdscategorie

http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2014/08/renske-keizer-bijzonder-hoogleraar-pedagogiek.html
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2014/08/renske-keizer-bijzonder-hoogleraar-pedagogiek.html
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hersenen niet de gevolgen van al hun handelen niet kunnen overzien23. Het risico van destructieve keuzes 

door de kinderen en de kans om speelbal van het proces en de omstandigheden te worden ligt op de loer. 

WAT IS HET EFFECT VAN DE WIJZE WAAROP TOT ONDERLINGE AFSPRAKEN OVER DE 

OMGANG WORDT GEKOMEN? 

Ouders maken op verschillende wijzen afspraken met elkaar over de manier waarop omgang na hun 

scheiding vorm moet krijgen. Idealiter komen zij daar samen uit, maar soms is het blijkbaar onvermijdelijk 

dat een rechter daar een besluit over neemt. Deze heeft daartoe dan ook bij wet de bevoegdheid voor 

gekregen. In onderstaande tabel 524 staat de wijze aangegeven waarop de ouders tot afspraken zijn 

gekomen en welke effect dat heeft gehad op de door hen ervaren kwaliteit van de relatie met hun kinderen. 

Tabel 5 

 

Het recht op omgang tussen ouder en kind is een fundamenteel recht. Slechts als zich een van de in art. 

1:377a lid 3 BW25 opgesomde omstandigheden voordoet, kan een omgangsregeling worden ontzegd. Het 

                                                                 

23 Zie interview met Prof. Dr. J. Jolles, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in een interview met het Parool van 21 april 

2016 
24 Van de 11 mensen die aangeven de omgang met behulp van een mediator te hebben geregeld zijn er 5 nog niet bij de rechtbank 

geweest. Dat is opvallend om dit bij een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn wel het geval zou moeten zijn. Van de 12 mensen die 

aangeven nog geen afspraken te hebben gemaakt zijn er 6 wel al in een juridische procedure betrokken. Het is niet bekend of daarbij 

sprake is van tegenspraak. 

25 De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke 

ontwikkeling van het kind, of b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of 

kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren 

tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of d. omgang 

anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.  

 

Wijze van regelen Aantal
Conversie 

relatie

Onvoldoende 

of lager

Voldoende 

of hoger

Onvoldoende 

of lager

Voldoende 

of hoger

Voldoende 

naar 

onvoldoende

Wij hebben dit samen uitgewerkt en het daarna laten 

bekrachtigen door de rechter 
8 3 5 4 4 -20%

Wij hebben met behulp van een mediator alles geregeld 11 - 11 4 7 -36%

De rechter heeft een uitspraak gedaan toen wij er samen 

niet uitkwamen
19 4 15 15 4 -73%

Wij hebben nog geen afspraken gemaakt 12 3 9 11 1 -89%

50 10 40 34 16 -60%

Kwaliteit relatie op moment 

van scheiden

Kwaliteit relatie op dit 

moment

Hoe heeft u de omgang tussen de kinderen en u als ouders geregeld ?

“Gelukkig gaat het tussen mij, de vader van mijn dochter en mijzelf prima en hebben we alles 

met wat hulp van een mediator kunnen regelen. Maar ik kom veel schrijnende verhalen 

tegen. Dus: beide ouders in eerste instantie gelijke rechten toekennen. Indien het om wat 

voor reden dan ook niet functioneert direct aan waarheidsvinding doen, de ouder(s) wijzen 

op zijn/haar/hun fouten en ze de gelegenheid geven hun gedrag aan te passen. Als dit niet 

blijkt te werken de frustrerende ouder (tijdelijk) in zeggenschap beperken en door mediation 

de communicatie op gang brengen.” – Moeder, 36 jaar 

http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeela
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeelb
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeelc
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377a/lid3/onderdeeld
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gegeven dat de met gezag belaste ouder bezwaren heeft tegen omgang kwalificeert niet als een 

omstandigheid die tot ontzegging van de omgang kan leiden. De rechter is op grond van art. 8 EVRM26 

gehouden zich in te spannen om – in weerwil van een weigerachtige houding van de met gezag belaste 

ouder – een omgangsregeling tot stand te brengen en dient daartoe alle in het gegeven geval gepaste 

maatregelen te treffen zo oordeelde ook de Hoge Raad27.  

Bij 40% van de respondenten heeft de rechter een besluit over de omgang genomen. Opvallend is dat een 

uitspraak van de rechter de grootste negatieve impact heeft op de ervaren kwaliteit van de relatie. Op zich 

zou dit verklaard kunnen worden door het feit dat een rechter er doorgaans aan te pas komt wanneer een 

onderlinge oplossing niet meer mogelijk is. Toch is conversie van voldoende naar onvoldoende opvallend 

groot. Binnen de groep respondenten blijkt het zelf maken van afspraken en de betrokkenheid van een 

mediator tot betere resultaten te leiden, hoewel er nog steeds sprake is van een verslechterende relatie. Dit 

laatste is toe te schrijven aan ouders die mediation combineerden met een groter aantal rechtszaken. 

Vermoedelijk is mediation hier in het eindtraject ingezet maar verdere informatie is daarover niet bekend. 

Mediation scoort in deze gevallen hetzelfde als wanneer mensen uitsluitend het traject bij de rechtbank 

doorlopen. Waar mediation zonder procedures (en vermoedelijk tijdig) werd ingezet is de relatie behouden 

gebleven. Verder valt op dat de groep die nog geen afspraken heeft gemaakt verreweg het slechtste scoort. 

Mogelijk heeft het maar voortduren van een situatie zonder duidelijkheid een negatief effect. Hier is verder 

geen onderzoek naar gedaan. Op basis van deze gegevens lijkt het in ieder geval gewenst om mensen zo 

snel mogelijk afspraken te laten maken en dan wel in onderling overleg. Wanneer dat niet mogelijk is lijkt 

hulp van een mediator de beste optie. Ouders zouden geholpen moeten worden daar zo snel mogelijk 

keuzes in te kunnen maken28. 

Verder gaven 12 van de 50 ouders aan dat zij afspraken hebben vastgelegd in een ouderschapsplan. 

Daarmee wijken zij af van de 82% die Ter Voert en Geurts in 2013 vaststelden bij hun onderzoek op basis 

van gegevens van 201129. Daarbij was het wel weer opvallend dat 11 van deze 12 aangaven een voldoende 

of hogere kwaliteit van de relatie te ervaren op het moment van de scheiding. Na de scheiding is dit aantal 

gedaald tot 5. Een ouderschapsplan wordt blijkbaar sneller opgesteld wanneer de relatie met de kinderen 

voldoende is maar biedt naar het laat aanzien geen waarborg voor het handhaven van de kwaliteit daarvan. 

DE ROL VAN RECHTSPREKENDE, TOEZICHTHOUDENDE, HULPVERLENENDE 

INSTANTIES EN SOCIALE NETWERKEN 

                                                                 
26 Art. 8 EVRM waarborgt het recht van eenieder op de eerbiediging van zijn gezinsleven 

27 ECLI:NL:HR:2014:91 Belang van het kind en het recht op omgang. Met gezag belaste ouder weigert stelselmatig en zonder goede 

gronden mee te werken aan omgangsregeling tussen kind en andere ouder. Taak rechter om te bevorderen dat omgangsregeling tot stand 

komt. Art. 8 EVRM, art. 9 lid 3 IVRK en art. 24 lid 3 EU-Handvest. Art. 1:377a BW 

28 Zie bijvoorbeeld de scheidingsmodellen van APART https://www.vantage.nl/zakelijk/apart-over-scheidingshelden-en-hufters een initiatief 

van Vantage en de daaraan verbonden gratis Scheidingscheck: https://www.vantage.nl/particulier/APART_Scheidingscheck  

29 Scheidingen 2014 Factsheet 2015-2 WODC 

“Tijdige betrokkenheid hulpinstanties, niet juridiseren, rechters die zichzelf meer kritisch 

beschouwen, richten op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.”  - Antwoord op de 

vraag wat nodig is om te zorgen dat omgangsproblemen en de strijd omtrent de afspraken 

daarover vermeden kunnen worden. – Vader, 46 jaar 

https://www.vantage.nl/zakelijk/apart-over-scheidingshelden-en-hufters
https://www.vantage.nl/particulier/APART_Scheidingscheck
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De respondenten is gevraagd wat naar hun idee de rol bij het tot stand komen van omgang is geweest van 

de rechtspraak, betrokken instanties en het sociale netwerk. In tabel 6 zijn de antwoorden weergegeven. 

Tabel 6 

 

Het volgende valt op: 

- Familie en vrienden hebben in iets meer dan de helft van de gevallen bemoeienis gehad en hebben 

een meer positieve dan negatieve rol gehad. 

- Hulpverlening (Jeugdhulp, Omgangshuis, Centrum Jong, Maatschappelijk werk) wordt nauwelijks 

ingezet. Hoewel zeer beperkt in aantal lijkt vooral de inzet van Maatschappelijk werk kansen te 

bieden. 

- De Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg wordt een negatieve rol toebedeeld. De oorzaak 

is vermoedelijk gelegen in het feit dat deze instanties vaak voor rust of eenhoofdig ouderschap 

pleiten en daarmee een van de ouders buiten spel zetten.  

- Ook de Rechtbank blijkt een nadelige rol te hebben. Vermoedelijk houdt dit verband met de 

toepassing van artikel 377a lid 3 BW. 

Op grond van deze bevindingen zouden Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg er 

goed aan doen te onderzoeken op welke wijze zij binnen hun mandaat een positieve bijdrage kunnen 

leveren.  

LOPEN OUDERS IN EEN JURIDISCHE FUIK? 

Een scheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis tussen twee mensen waarbij hun gezamenlijke kinderen 

(ongewild) worden betrokken. Toch lijkt vaak de juridische kant de boventoon te voeren. In totaal werden in 

2014 bij de rechtbank 28.00030 procedures gevoerd die verband hielden met echtscheiding. Door de Raad 

voor de Rechtsbijstand werden 69.000 toevoegingen afgegeven31 die scheidingsgerelateerd waren. De 

                                                                 

30 Scheidingen 2014 Factsheet 2015-2 WODC: 6.000 eenzijdige verzoeken met tegenspraak, 7.800 gezags-/omgangszaken, 8.000 

kinderalimentatiezaken, 1.500 partneralimentatiezaken, 1.500 zaken verdeling gemeenschap, 3.200 hoger beroep 

31 Jaarverslag 2014 Raad voor de Rechtsbijstand bladzijde 42 

Rechtbank Gerechts- 

hof

Hoge Raad Raad vd 

Kinder- 

bescherming

Jeugdzorg Jeugdhulp-

verlening

Omgangs-

huis

Centrum 

Jong

Maat- 

schappelijk 

werk

Familie en 

vrienden

Geen betrokkenheid 10 44 47 21 19 37 43 47 42 21

Geen mening 5 7 7

Hebben actief bijgedragen aan het 

totstandkomen van omgang
2 2 1 1 3

Hebben een bemiddelende rol gespeeld 6 2 1 4 4 3 3 1 5 5

Ondersteunen ons fantastisch 5 1 1 1 1 1 2 11

Hebben in sterke mate bijgedragen aan 

een verstoorde omgang
16 1 8 7 4 5

Hebben omgang onmogelijk gemaakt 6 2 1 8 12 4 3 1 1 5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Geen rol of geen mening 30% 88% 94% 56% 52% 74% 86% 94% 84% 42%

Positieve rol 26% 6% 4% 12% 10% 10% 8% 4% 14% 38%

Nadelige rol gehad 44% 6% 2% 32% 38% 16% 6% 2% 2% 20%

Rol en invloed hulp-, toezichthoudende- en rechtsprekende instanties of sociaal netwerk

“De rechter luistert alleen naar de stem van het kind. Als er geen onderzoek is gedaan naar de 

authenticiteit van de stem van het kind, kan de rechter geen 'recht' spreken.” – Moeder, 46 jaar 
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respondenten uit het onderzoek kwamen veelvuldig over omgangskwesties bij de rechter zoals uit 

onderstaande tabel 7 valt af te lezen.  

Tabel 7 

 

Van de ouders die aan het onderzoek deelnamen is 44% drie keer of meer bij de rechtbank geweest. De 

vraag die gesteld kan worden is waarom zij zo vaak naar de rechter stappen. Is dit een positieve ervaring of 

ligt hier een andere oorzaak aan ten grondslag? De ouders zijn namelijk niet zo heel tevreden, als blijkt uit 

tabel 8. 

Tabel 8 

 

Bij 53% van de beschikkingen ervaren de ouders dat deze niet is uitgevoerd en in nog eens 21% gevallen kan 

men dat niet duidelijk zeggen. In 64% van de gevallen werd niet door de rechter vastgesteld of de 

voorgaande beschikking was uitgevoerd en in 30% kon men dat niet duidelijk zeggen. Dit ondermijnt het 

gezag en de legitimiteit van de rechtspraak op het gebied van omgangsregelingen. In 82% worden bij het 

niet nakomen van een beschikking daar geen consequenties aan verbonden. Dit betekent dat de ‘pakkans’ 

bij het niet nakomen van een omgangsbeschikking 3% (56% x 6%) is. De kans om merkbaar gecorrigeerd te 

worden door de rechter is zelfs kleiner dan 1% (53% x 6% x 3%). Vanzelfsprekend is er een vorm van 

subjectiviteit aanwezig in deze cijfers, maar zelfs als deze gehalveerd zouden worden dan toont het aan dat 

het nauwelijks enig effect heeft om naar de rechtbank te gaan in omgangszaken. Tenminste daar waar de 

andere ouder zich niet aan de beschikking houdt.  Ook is opvallend dat 61% van de respondenten zich 

onvoldoende gehoord voelde en dat 57% het idee had dat de rechter de situatie onvoldoende begreep. 

Mogelijk dat de normtijden voor rechters hier een negatieve rol spelen maar daar is verder geen onderzoek 

naar gedaan. Het is niet uit te sluiten dat als mensen zich niet gehoord voelen, zij het idee hebben dat de 

rechter de situatie niet begrijpt. Net zo goed kan verwacht worden dat wanneer de voorgaande beschikking 

niet is uitgevoerd en dit geen consequenties heeft, zij zich onrechtmatig behandeld zullen voelen. Gevoed 

Er is nog geen zitting geweest 10 20%

1 zitting 11 22%

2 zittingen 7 14%

3 tot 5 zittingen 13 26%

Meer dan 5 zittingen 9 18%

50 100%

Hoeveel rechterlijke uitspraken zijn er geweest die betrekking 

hadden op de omgang

Ervaring
Dat is het 

geval 

geweest

Kan ik niet 

duidelijk 

zegggen

Dat is niet 

het geval 

geweest

Ik werd in dit onderzoek voldoende gehoord 12% 27% 61%

Bij elke situatie had ik het idee dat de rechter de situatie voldoende 

begreep 29% 14% 57%

Alvorens uitspraak te doen werd onderzoek gedaan 21% 29% 50%

Elke beschikking is uitgevoerd 26% 21% 53%

De rechter toetste zorgvuldig bij elke volgende zitting of de voorgaande 

beschikking was uitgevoerd
6% 30% 64%

Indien een beschikking niet was nagekomen verbond de rechter hier 

consequenties aan 3% 15% 82%

Wat was uw ervaring bij het voorleggen van uw situatie aan de rechter
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door een gevoel van onrecht en de wens om te worden gehoord maken zij mogelijk nogmaals de gang naar 

een ‘nieuwe’ rechter die met een open en frisse blik zal kijken. De ene rechtszaak lokt de ander uit. 

De antwoorden van de respondenten liggen in lijn met de bevindingen die J.J.E. van Berlo deed in haar 

onderzoek “De positie van de niet-verzorgende ouder in het omgangsrecht”32. Namelijk dat 

omgangsregelingen niet van de grond komen en de gang van de rechter niet zelden tot ontzegging van het 

recht op omgang leidt. 

Overigens heeft het door de rechter toetsen van het al dien niet uitgevoerd zijn van een 

omgangsbeschikking een positief effect op de ervaren kwaliteit van de relatie zoals blijkt uit tabel 9. Helaas 

is dit aantal dus zeer beperkt. Dit cijfer kan daarom slechts als indicatief worden beschouwd. 

Tabel 9 

 

Vanzelfsprekend mag worden verwacht dat een beschikking goed is overdacht en daarmee een positief 

effect op de omgang laat zien. Bovenstaande impliceert dat meer aandacht voor de uitvoering daarvan tot 

verbetering kan leiden. Althans, de achteruitgang van de relatie is het minst groot waar dit gebeurt. De voor 

de hand liggende verbetering zou zijn om de rechtbank tenminste te laten toetsen of de voorgaande 

beschikking is uitgevoerd. Verder is het gewenst om na te gaan welke maatregelen passend zouden zijn bij 

het niet nakomen van een beschikking.  

DE ROL VAN DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING EN JEUGDZORG 

Over het algemeen lijken de respondenten niet goed te weten wat zij moeten vinden over de rol van de 

gezinsvoogd, als weergegeven in tabel 10. 

                                                                 

32 De positie van de niet-verzorgende ouder in het omgangsrecht, J.J.E. van Berlo, Universiteit van Tilburg, 2015 

Elke beschikking is uitgevoerd Effect op de ervaren 

kwaliteit van de relatie

Dat is het geval geweest -0,7

Kan ik echt niet duidelijk zeggen -6,3

Dat is niet het geval geweest -4,9

Correlatie uitvoering beschikking en kwaliteit relatie

“Ik verwacht dat de meeste problemen ontstaan door het gevoel van machtsongelijkheid. De 

ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben trekt nu te vaak onterecht aan het langste eind 

doordat een kind aan hen het meest loyaal is. En de hulpverlening (is dit) ook. Dit geeft die ouder 

te veel macht om de omgang te frustreren. Als er direct aan waarheidsvinding gedaan zou worden 

en de frustrerende ouder ook aangepakt zou worden creëer je een situatie waarbij niet 

constructief gedrag ook direct consequenties heeft voor de betreffende persoon en ik denk dat 

deze wetenschap voor heel veel gescheiden stellen HET duwtje in de rug is om gewoon met elkaar 

tot een compromis te komen. De gevallen die dan overblijven zijn denk ik de gevallen waarbij (een 

van) beide ouders een psychische stoornis heeft en ook dan lijkt waarheidsvinding me 

onontbeerlijk.” – Moeder, 36 jaar 
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Tabel 10 

 

Opvallend is dat er nauwelijks een duidelijke positieve indruk bestaat over het functioneren van de 

gezinsvoogd terwijl deze toch juist als vertrouwenspersoon en coach van beide ouders zou moeten 

fungeren. In ongeveer 20% van de gevallen wordt gevonden dat deze niet opgewassen was tegen zijn taak. 

Indachtig de negatieve rol die Jeugdzorg in de beleving van de ouders speelt bij het tot stand komen van 

omgang, ligt hier een kans op verbetering. Het voor de hand liggende verweer is dat Jeugdzorg (en ook de 

Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtspraak) zich richt op het belang van het kind en dat dit niet 

gelijk hoeft te lopen met dat van de ouder. Dat ontslaat deze instantie echter niet van de plicht om ook de 

ouders voldoende te betrekken bij het vinden van oplossingen en het gevoel te geven gehoord te worden. 

Verwacht zou mogen worden dat dit de-escalerend werkt en juist in het belang van de kinderen is. 

Voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is het beeld niet heel veel anders, zoals blijkt uit tabel 11. 

Tabel 11 

 

In de 29 gevallen waar er bemoeienis was van de RvdK vinden de ouders in 17 gevallen dat dit onderzoek te 

laat heeft plaatsgehad en vinden slechts 3 ouders dat de deze bemoeienis ook tot verbetering van de 

Helemaal 

van 

toepassing

Neutraal of 

geen mening

Helemaal 

NIET van 

toepassing

De gezinsvoogd was opgewassen tegen zijn/haar taak 25 6

De gezinsvoogd had gezag en autoriteit 2 23 6

Er is voldoende aan feitenonderzoek gedaan 24 7

Er was sprake van een onpartijdige opstelling 3 23 5

Beleving van de ouders

Wat kunt u zeggen over de over de betrokken gezinsvoogd(en)

Helemaal 

mee eens

Mee eens Neutraal Oneens Volkomen 

oneens

Dit onderzoek heeft tijdig plaatsgevonden zodat er in onze 

situatie nog kon worden bijgestuurd
2 10 6 11

Het onderzoek is kort en bondig uitgevoerd 1 4 12 5 7

Ik heb het idee dat ik voldoende ben gehoord 1 6 6 6 10

Voor mijn gevoel is het belang van mijn kinderen centraal 

gesteld
1 4 8 3 13

De procedure ging voor het menselijk belang 4 7 6 5 7

De betrokkenheid van de Raad heeft de situatie helpen 

verbeteren
2 1 9 4 13

Beleving van de ouders

Wanneer er onderzoek is gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming, wat van onderstaande is dan van toepassing ?

“De raad erkent het ouderverstotingssyndroom niet. Sterker nog, mij werd geadviseerd weg te 

blijven uit zijn leven! daar de raad kiest voor rust. Daarin is de verzorgende ouder de baas. Als 

deze geen contact wil, gaat de raad daarin mee, omdat het kind afhankelijk is van die 

verzorgende ouder. Dat het kind opgroeit in een leugen of een negatief beeld van de niet-

verzorgende ouder vindt de raad niet relevant. Ik was het totaal niet eens met de conclusies van 

het rapport. Mocht mijn reactie (is geen verweer aldus de raad) opsturen en dat werd als bijlage 

toegevoegd.” – Vader, 53 jaar 
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situatie heeft geleid. Ook vinden 16 ouders dat zij onvoldoende zijn gehoord en dat het belang van de 

kinderen onvoldoende centraal is gesteld. Het ligt voor de hand om te pleiten voor het vervroegen van het 

onderzoek door de RvdK.  

Het is niet uit te sluiten dat een deel van de beleving van de ouders ligt in de opzet van het onderzoek en de 

communicatie daarover door de RvdK. De ouders is gevraagd wat zij van de rapportage en de advisering 

door de RvdK vonden. Hun beleving is weergegeven in tabel 12. 

Tabel 12 

 

Wat in meer dan 50% van de gevallen opvalt is dat er in de beleving van de ouders geen objectief onderzoek 

is gedaan. Niet alle feiten werden daarbij in aanmerking genomen (ook hier in weerwil van het advies van de 

Ombudsman34). Wat zij belangrijk vonden is niet in het rapport terecht gekomen. Het advies van de RvdK 

werd niet helder beargumenteerd en ouders konden hun feedback niet kwijt bij de RvdK. Ook hadden de 

ouders het idee dat er geen aandacht werd gegeven aan de gedrags- en houdingswijziging van hun 

kinderen. Dit terwijl de Raad zeer ingrijpende maatregelen voorstelde, namelijk in 14 van de 25 gevallen een 

periode van rust. 

                                                                 

34 Kinderombudsman, Is de Zorg gegrond? Analyse van het feitenonderezoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen, 

december 2013 

Dat is het 

geval

Niet echt te 

zeggen

Dat is niet 

het geval

De onderzoeksvraag was voor mij helder en duidelijk 10 10 9

Er is objectief onderzoek gedaan 6 7 16

Alle feiten zijn in aanmerking genomen 5 6 18

De focus was op strijd tussen ons als ouders 14 9 6

Aan de goede initiatieven en mijn positieve houding werd geen aandacht 

besteed
12 12 5

Wat ik belangrijk vond stond duidelijk in het rapport 5 6 18

Er is aandacht besteed aan de gedrags- en houdingsverandering bij de 

kinderen
6 11 12

Er werd een periode van rust voorgeschreven 10 5 14

Raad beargumenteerde helder waarom haar advies het beste was voor de 

kinderen
8 9 12

De Raad stond open voor feedback 5 9 15

De Raad heeft haar rapport aangepast n.a.v. feedback 3 11 15

Beleving van de ouders

Wat kunt u opmerken over de rapportage en advisering door de Raad voor de Kinderbescherming

“Wie houd ik verantwoordelijk? Mijn ex, haar moeder/familie en kennissen die willens en wetens 

wegkijken en er niets mee te maken willen hebben, de scholen die geen gesprek met mij willen 

aangaan, en bovenal de raad van Kinderbescherming die niet aan waarheidsvinding doet, alleen 

met mijn zoon praat, maar wel een vernietigend rapport maakt waar ik enkel schriftelijk op mag 

reageren, wat hooguit als bijlage is toegevoegd en in geen enkele beschikking meer is na te lezen. 

Mijn dank ligt bij de 3 verschillende rechters die ik tot nu toe (in 2 jaar) heb gehad, die korte 

metten maakten met de leugens, wel kritische vragen stelden en een antwoord verwachtten en 

beslisten dat er niet meer gesproken wordt over gezag wijziging en ons naar een omgangshuis 

hebben gestuurd.” – Vader, 53 jaar 
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Op grond van voorgaande lijkt een beeld te ontstaan van een RvdK die zeer ingrijpende maatregelen neemt 

die zij onvoldoende motiveert, na een onderzoek dat te laat wordt uitgevoerd, dat in de beleving van de 

ouders een deugdelijke grondslag mist terwijl de ouders zich onvoldoende gehoord voelen. Het is 

aannemelijk dat ouders zich in zo’n geval niet erkend voelen in hun situatie. Ook is niet uit te sluiten dat de 

RvdK daadwerkelijk belangrijke signalen mist. Dit zijn factoren die escalatie in de hand kunnen werken waar 

de ouders geen invloed op hebben. 

De uitdaging voor de RvdK lijkt te liggen in het realiseren van tijdig uitgevoerd en beter gemotiveerd 

onderzoek dat aandacht besteed aan gedragsverandering en bijdraagt aan het identificeren van factoren 

die het behoud van de relatie en omgang mogelijk, in plaats van onmogelijk maken. Haar adviezen moet zij 

beter toelichten. 

IS ER EEN VERBAND MET HET GEDRAG VAN OUDERS ONDERLING? 

Bij een scheiding, en zeker één waarbinnen de spanningen hoog oplopen, komen beschuldigingen over en 

weer naar verwachting veel voor. Onderzocht is welke beschuldigingen het meest effect lijken te hebben op 

de kwaliteit van de relatie van de ouders met hun kinderen na een scheiding. De uitkomsten zijn 

weergegeven in tabel 13. 

Tabel 13 

 

Aantal

Word ik van 

beschuldigd

Maakt mijn 

ex partner 

zich schuldig 

aan

NVT Word ik van 

beschuldigd

Maakt mijn 

ex partner 

zich schuldig 

aan

NVT

Moeders

Verbaal geweld/psychische mishandeling ex-partner 22 3 9 10 0 -3,7 -2,5

Fysiek geweld/lichamelijke mishandeling ex-partner 22 1 5 16 0 -0,8 -3,4

Kindermishandeling 22 5 5 12 -1,4 -2,2 -3,4

Misbruik (seksueel getint) kinderen 22 1 2 19 -4 -6,5 -3,6

Stalking 22 2 7 13 -7 -2,1 -2,3

Verwaarlozing 22 5 3 14 -2,2 -1,3 -3,1

Drank- en drugsmisbruik 22 1 4 17 -8 0 -3

Geregeld wisselende relaties 22 4 2 16 -4,75 -7 -1,6

Dreigmails/-berichten 22 0 8 14 -1,9 -3,1

Kwaadsprekerij 22 2 15 5 -4 -3,9 0,8

Vaders

Verbaal geweld/psychische mishandeling ex-partner 28 14 6 8 -5,7 -4,7 -3,8

Fysiek geweld/lichamelijke mishandeling ex-partner 28 15 2 11 -5,7 0 -4,8

Kindermishandeling 28 9 7 12 -5,6 -5,4 -4,2

Misbruik (seksueel getint) kinderen 28 3 2 23 -5,3 -6 -4,8

Stalking 28 7 4 17 -5,4 -3,3 -5,1

Verwaarlozing 28 4 4 20 -6,5 -4,3 -4,8

Drank- en drugsmisbruik 28 1 3 24 -8 -3,7 -4,9

Geregeld wisselende relaties 28 2 6 20 -4 -5,8 -4,8

Dreigmails/-berichten 28 6 5 17 -4,8 -4 -5,2

Kwaadsprekerij 28 9 17 2 -3,8 -6,1 0

Gemiddeld effect op waardering relatie

Wat is de relatie tussen waar de persoon van wordt beschuldigd en de ontwikkeling van de relatie met de kinderen?

Aard van de beschuldiging

“Dat ik ze met liefde opvoed, ze tot op zekere hoogte vrij laat en ze stimuleer tot omgang met hun 

vader.” - Antwoord op de vraag wat heeft bijgedragen aan een thans goede omgang met de 

kinderen– Moeder, 41 jaar 
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De ouders is gevraagd of zij werden beschuldigd of dat ze dit gedrag bij hun ex-partner konden waarnemen. 

Beschuldigingen over en weer zijn niet meegenomen. Hoewel dit vanzelfsprekend een beperkte 

waarneming is en verder onderzoek gewenst is, valt het volgende op: 

- Vrouwen lijken minder beschuldigd te worden dan mannen. De verhouding is 1,1:2,5 beschuldiging 

gemiddeld per persoon. 

- Vrouwen uiten gemiddeld meer beschuldigingen dan mannen, namelijk 2,7:2,0 

- Een beschuldiging van fysiek of psychisch geweld aan het adres van de moeder heeft in de 

beperkte aantal gevallen dat dit voorkomt geen effect op de kwaliteit van de relatie. Deze is vreemd 

genoeg beter dan wanneer er geen beschuldiging is. Bij mannen is dit effect veel groter en komt 

deze beschuldiging in ongeveer de helft van de gevallen voor. Er is niet onderzocht of deze 

beschuldiging waar is of niet. 

- Ouders beschuldigen de ex-partner het meest van kwaadsprekerij. Dit heeft ook zowel bij moeders 

als vaders de grootste impact ten opzichte van de mensen waarbij geen beschuldiging van dat 

specifieke type speelde. Ouders hebben de indruk dat zij hier minder vaak van worden beschuldigd 

dan dat zij dit bij hun ex-partner vermoeden of waarnemen. Mogelijk heeft dit met gebrek aan 

zelfreflectie te maken. 

- Waar vrouwen stellen dat hun ex-partner zich schuldig maakt aan (seksueel getint) misbruik van de 

kinderen gaat de relatie meer achteruit (-6,5) dan bij de mannen die daarvan worden beschuldigd. 

Overigens blijkt doorgaans dat beweerd misbruik nooit heeft plaatsgehad35. Mogelijk dat een 

ongefundeerde beschuldiging een negatief effect heeft op de relatie. 

Het lijkt erop dat beschuldigingen tenminste doel treffen, hoewel verder onderzoek nodig is. De vraag die 

gesteld kan worden is of mensen voldoende weerbaar zijn wanneer beschuldigingen hen treffen. Niet 

zelden verzanden mensen in welles/nietes gesprekken die snel als strijd worden betiteld. En dat zet zich dan 

ook bij de rechter voort. Mogelijk zou ondersteuning bij het communiceren na de scheiding een verschil 

kunnen maken. 

IS DE KUUR ERGER DAN DE KWAAL? 

Waar mensen gaan scheiden is de sfeer doorgaans niet vriendelijk en ontspannen. Gevoelens van wraak en 

vergelding komen niet zelden voor. Door de eigen scheidingsemoties verliezen ouders (maar meestal één van 

de ouders) de belangen van het kind uit het oog. Het kind wordt dan (vaak onbedoeld) wapen in de strijd. 

Hoewel kinderen worden beschadigd door deze rol kan deze tijdelijk aan hun gevoel van eigenwaarde 

appelleren. Immers, hen wordt een belangrijke rol toebedacht door ouders en rechterlijke macht, namelijk 

die van bondgenoot respectievelijk scheidsrechter. Zeker voor adolescenten die naar volwassenheid en 

zelfstandigheid groeien is het aantrekkelijk om zelf het verschil te kunnen maken of je gewoon af te zetten 

zoals de gemiddelde puber. Inmiddels buitelen betrokken professionals en de politiek over elkaar heen om 

de kinderen maar te beschermen. Bijvoorbeeld door een van de ouders de omgang te ontzeggen, door de 

inzet van een bijzonder curator of een moreel oordeel over ouders die er samen niet uitkomen uit te 

spreken. 

In de wet is vastgelegd dat ouders en kinderen recht hebben op omgang met elkaar en dat ouders zich 

jegens elkaar en de kinderen daarvoor moeten inspannen. Toch lijken de thans bestaande interventies erop 

gericht om afstand te doen ontstaan. Het gebruikte argument is dat rust beter is dan gespannen contact 

met beide ouders. In de literatuur is echter geen concreet bewijs gevonden dat deze stelling onderbouwt. Er 

                                                                 

35 De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) stelt in haar rapport 'Misbruik, Misleiding en Misverstanden' (november 

2008) dat wanneer rondom een scheiding aangifte wordt gedaan van seksueel misbruik, deze in 90% van de gevallen onterecht zijn. 
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wordt dus veelal een remedie voorgeschreven en opgelegd waarvan men de uitwerking niet kent. Wanneer 

dit om medicijnen zou gaan zouden deze nooit op de markt worden toegelaten. 

Op grond van dit verkennende onderzoek is in ieder geval vast te stellen dat een brede maatschappelijke 

discussie over de rol in echtscheidingszaken van de Rechtspraak, Jeugdzorg en Raad voor de 

Kinderbescherming individueel en in hun onderlinge samenhang gewenst is. Hun betrokkenheid lijkt eerder 

voor meer problemen te zorgen dan oplossingen. Het rendement is zogezegd negatief. De vraag kan gesteld 

worden of hun houding en opstelling niet bijdraagt aan het ontstaan en blijven bestaan en zelfs groeien van 

‘vechtscheidingen’. Daarmee wordt een deel van de kuur de oorzaak van de kwaal. Het lijkt daarom goed dat 

de betrokken instanties aan zelfreflectie gaan doen en daartoe ook worden aangezet door het 

maatschappelijk debat. 

VAN GOEDE MOED NAAR WANHOOP 

Het is opvallend dat de meeste ouders in antwoord op de open vragen veel bereidheid laten zien om tot 

verbetering te komen en daar ook in willen investeren. In de praktijk loopt men tegen muren aan die niet 

neer te krijgen zijn. Langzaamaan sluipt er wanhoop en frustratie in de reactie en houding naar binnen. Het 

is gemakkelijk deze voor niet co-operatief, rancuneus of strijdbaar te duiden. Daarmee lijken deze mensen 

tekort te worden gedaan. Zij zijn in een traject terecht gekomen dat zij nooit hebben gewenst. Dat geldt 

ongetwijfeld ook voor hun kinderen. Wanneer gekeken wordt naar ‘vechtscheidingen’ moet ervoor worden 

gewaakt te snel met de vinger naar de ouders te wijzen. Het is ook nodig te kijken naar wat maakt dat deze 

mensen zich uiteindelijk opstellen zoals ze doen. Ook hier past de vraag of het systeem en de daarbinnen 

opererende professionals deel van het probleem zijn. 

AFSLUITING EN AANBEVELINGEN 

Het uitgevoerde onderzoek heeft het predicaat ‘verkennend’. Er zijn interessante bevindingen gedaan die 

vragen om meer onderzoek. Zij zetten hopelijk aan tot het verder nadenken over alternatieve benaderingen 

of directe verbeteringen. De uitkomsten van vervolgonderzoek kunnen mede richtinggevend zijn voor de 

Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om op constructieve wijzigingen in wet- en regelgeving of 

de uitvoering daarvan aan te dringen. Vantage denkt hier graag in mee. 

Opvallend is dat in de beleving van de ondervraagde ouders het proces en de daarbij betrokken instanties 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de toename van de mate van oudervervreemding en dat 

hulpverlening voor hen nauwelijks op gang lijkt te komen. Er is vooral sprake van een oordelend systeem in 

plaats van een oplossingsgericht systeem. Op basis van de beschouwingen in dit discussion paper zijn de 

volgende vragen te stellen (zie volgende bladzijde): 

 

 

“Ik heb alles geprobeerd. Afspraken worden niet nagekomen. Ik word beschuldigd van complete 

nonsens. Verjaardagskaarten worden niet ontvangen. Als ik mijn kinderen tegenkom, negeren ze 

mij. Een paar maanden terug vroeg ik aan mijn dochter om voorzichtig weer contact te starten. 

Ze keek me aan, antwoordde met nee en liep naar de kassa van de winkel waar ik haar 

tegenkwam.” – Moeder, 49 jaar 
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1. Heeft op het gebied van echtscheidingsproblematiek de trojka Rechtspraak, Raad voor de 

Kinderbescherming en Jeugdzorg niet haar beste tijd gehad? Is hun positie nog houdbaar of is een 

ander model nodig dat meer gericht is op snelle beschikbaarheid van hulp, begeleiding en 

ondersteuning van ouders en kinderen en juridische borging waar nodig? 

 

2. Is het niet beter de stigmatiserende term ‘vechtscheiding’ te vervangen? Deze is stigmatiserend en 

beschrijft onvoldoende de gevolgen. In plaats daarvan wordt voorgesteld de term 

‘onthechtscheiding’  te gaan hanteren. Een onthechtscheiding zou dan als volgt worden 

gedefinieerd: “Een scheiding waarbij een grote kloof ontstaat tussen beide ouders die vooral 

voortkomt uit de weigering van een van beide ouders om de andere ouder omgang met of toegang 

tot de gezamenlijke kinderen toe te staan. Dit leidt tot frequente rechtszaken gericht op het 

voorkomen of juist mogelijk maken van omgang. Er ontbreekt bij de ouders tenminste de collectief 

gedragen waarde van gezamenlijk ouderschap na scheiding. De visie dat beide ouders een 

onmisbare rol spelen in het leven van de gezamenlijke kinderen wordt niet door beiden 

onderschreven. Het gevolg van deze kloof tussen de ouders kan zijn dat kinderen het contact met 

een van hun ouders (permanent dan wel tijdelijk) verliezen, niet zelden omdat kinderen zich 

gedwongen voelen partij te kiezen voor een van beiden. De ‘oudervervreemding’, die hiervan het 

gevolg is, beschadigt zowel de kinderen als de ouder wie het contact wordt onthouden. 

 

3. In hoeverre werken BW1 Artikel 377a lid 3 sub c en d programmatisch? Is het mogelijk voor een van 

beide ouders daar sturing aan te geven? Hoe kunnen kinderen daartegen beschermd worden en 

hoe kunnen zij geholpen worden in onafhankelijkheid hun keuzes te maken gericht op het in stand 

houden van de relatie met beide ouders? 

 

4. Is het mogelijk een lid toe te voegen BW1 Artikel 377a dat niet zozeer toeziet op omgang, maar op 

het onderhouden van een duurzame relatie? Omgang omvat een fysieke component, het verblijven 

bij een van beide ouders. Contact kan op veel meer manieren. Pubers communiceren bijvoorbeeld 

vaak online. Wanneer er maar enige vorm van contact blijft bestaan is de kans groter dat de relatie 

tussen kinderen en ouders niet duurzaam wordt beschadigd. 

 

5. Completeer het curriculum van de bijzonder curator met tenminste kind therapeutische 

vaardigheden; Train de bijzonder curator in het herkennen van signalen van oudervervreemding en 

geef deze een instrumentarium om daar gericht hulp op in te kunnen zetten. Op deze wijze is de 

kans groter dat deze het proces van ouderverstoting kan stuiten en daarmee het uitzonderlijke 

belang van het kind, namelijk het hebben van een normale relatie met beide ouders, kan borgen, of 

althans daar gestructureerd naar toe kan werken. 

Op basis van de bevindingen uit de enquête lijkt het gewenst nader onderzoek te doen, verbeteringen te 

realiseren of experimenten op te starten op de volgende gebieden: 

6. Bied gerichte begeleiding aan kinderen vanaf 12 jaar; Waar kinderen van 12 jaar of ouder 

betrokken zijn bij een conflictueuze scheiding, zou direct intensief op de begeleiding van kinderen 

en ouders ingezet moeten worden. Dit zouden individuele of begeleide ouder/kindgesprekken 

kunnen zijn.  

 

7. Geef gerichte pedagogische ondersteuning aan ouders; Geef meer ondersteuning aan vaders en 

leer moeders hoe vaders te betrekken bij de kinderen na de scheiding. Leer ouders dat kinderen 

schade ondervinden wanneer een ouder uit hun leven verdwijnt. Dit zou met online leermiddelen 
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kunnen. Mogelijk dat hier ook een opdracht voor de samenleving ligt om minder in stereotypen te 

denken en vaders een ruimere rol in de opvoeding van kinderen te geven. 

 

8. Maak zelfhulp laagdrempelig toegankelijk inclusief een snelle inzet van mediation; Bied mensen 

online tools om snel inzicht te krijgen in de eigen situatie en daarbinnen kansen en risico’s te 

onderkennen. Op deze wijze kunnen zij snel gericht om hulp vragen.. 

 

9. Voorkom dat mensen bij de rechtbank eindigen; Help mensen zo snel mogelijk onderlinge 

afspraken maken. Faciliteer dit waar mogelijk. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, ondersteun dan de 

inzet van een mediator, desnoods met economische stimuli of drang. Formuleer (emotionele en 

economische) stimuli om dat te bereiken. Het Rotterdams initiatief om vormen van verplichte 

mediation te verkennen verdient in die zin een kans. 

 

10. Waarborg de uitvoering van rechterlijke omgangsbeschikkingen; Laat wanneer mensen bij de 

rechter uitkomen de rechtbank altijd toetsen of de voorgaande beschikking of onderlinge afspraak 

ook is nagekomen. Formuleer maatregelen en onderneem actie waar deze niet wordt nagekomen. 

Daarbij dienen de reactietijden kort te zijn. 

 

11. Verleg de focus van de Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg naar het 

mogelijk maken van omgang in plaats van het creëren van Formele oudervervreemding; Door de 

Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg moeten protocollen ontwikkeld 

worden die toezien op het mogelijk maken van omgang in plaats van dit onmogelijk te maken. 

Waar omgang wordt ontzegd op grond van het zwaarwegende belang van het kind (377a lid 3 sub 

d) mag dit niet meer dan een rustperiode zijn die ook wordt ingezet om de onderlinge verhouding 

tussen de ouders op niet vrijblijvende wijze te verbeteren. 

 

12. Train rechters en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg in het 

herkennen van signalen die duiden op ouderverstoting en oudervervreemding; Thans zijn hier geen 

protocollen voor aanwezig. In die zin verdient het ook de voorkeur dat er instrumenten worden 

ontwikkeld die tot vroege signalering kunnen leiden. Op die wijze wordt de kans groter dat lange 

schadelijke trajecten bij de rechtbank worden voorkomen. De kosten van een dergelijke training 

zijn naar verwachting een fractie van de uiteindelijke besparing door de verlaagde werkdruk. 

 

13. Geef een duidelijkere opdracht aan de rechtbank om de relatie tussen ouder en kind na een 

scheiding te behouden; Herformuleer art 377a Lid 3 BW of voeg een artikel toe dat erop toeziet dat 

voorwaardelijke omgang mogelijk is waarbij beide ouders een verantwoordelijkheid hebben om dit 

te realiseren. Het huidige artikel heeft het risico in zich teveel een programmeerbare optie te 

worden voor ouders die niet meewerken of kwaadwillende advocaten. 

 

14. Maak de betrokkenheid door de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg meer 

oplossingsgericht en gericht op het behoud van de relatie tussen ouders en kinderen na scheiding; 

Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming dient tijdig plaats te hebben, althans op een 

zodanig tijdstip dat nog tot verbetering van de situatie gekomen kan worden. Leg bij Jeugdzorg en 

de Raad voor de Kinderbescherming de opdracht neer om meer zorgvuldig onderzoek te doen, de 

ouders daar gelijkwaardig en voldoende bij te betrekken en de situatie meer objectief in beeld te 

brengen, waaronder begrepen ook de verandering in gedrag- en houding bij de kinderen.  
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15. Ontwikkel online communicatie-, leermiddelen en -instrumenten die ouders in scheidingssituaties 

ondersteunen; Leer ouders met elkaar communiceren en biedt hen hiervoor online middelen en 

instrumenten. Deze hebben als doel dat de strijd niet oplaait maar dat verschillen van inzicht 

worden omgezet in een constructieve dialoog. Bijvoorbeeld een app die je een mogelijke manieren 

van reageren voorlegt als je ergens van wordt beschuldigd of als je iets bespreekbaar wilt maken. 

Maar te denken valt ook aan online trainingen over ervaringen van kinderen, bijvoorbeeld de 

video’s van Villa Pinedo. 
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http://www.vantage.nl/
https://www.vantage.nl/particulier/APART_Scheidingscheck
https://www.vantage.nl/particulier/APART_Scheidingscheck
https://www.vantage.nl/particulier/Aanvragen_APART-Boekje_Scheidingsmodellen
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OVER VANTAGE 

Vantage heeft gezien hoe niet goed opgeloste of slepende conflictsituaties mensen en 

organisaties beschadigen. Wij willen dat voorkomen. Daarom ontwikkelen wij producten, 

zienswijzen en diensten die mensen helpen hun situatie te overzien. Maar ook om de 

oplossingsrichting te ontdekken. En wij helpen daar uitvoering aan te geven. Op de wijze die het 

beste bij eenieder past. Zodat je weer samen verder kunt of tot een goede afronding kan komen. 

Wij hebben daar zelfs een nieuw werkwoord voor uitgevonden: Ontflicten. Dit is waar Vantage 

voor staat. Of het nu om een scheiding of arbeidsconflict gaat, of bijvoorbeeld om een geschil 

met een leverancier.  
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