
Gezag & Omgang 2021

ADVOCATENPUNTEN



Inhoudsopgave 

Gezag & Omgang 2021 

Ontwikkelingen 

1. Brief minister Dekker aan Tweede Kamer; TK voortgang jeugdbescherming

Brabant en Limburg

2. Rechtbank Den Haag Handleiding-voor-advocaten-DH-25-maart-2021

3. Rechtbank Gelderland; Deelgeschillenrechter-informatie-voor-verzoekers-

en-verwijzers

4. Rechtbank Oost-Brabant `Procedure GTO-handleiding advocaten`

5. Wetsvoorstel `Van rechtswege gezamenlijk gezag na erkenning`

Afstamming 

1. Hof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:320  (geen

recht op bepaling vaderschap)

2. Hof Den Haag 21 juli 2021 ECLI:NL:GHDHA:2021:1504  (appel van Rb

Rotterdam 27-11-2020)

3. Rechtbank Gelderland 20 mei 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2631 (postmortale

inseminatie vaststelling vaderschap)

4. Rechtbank Limburg 31 maart 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3117 (DNA-

onderzoek lijfsdwang)

5. Rechtbank Rotterdam 27 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:11757

(vernietiging erkenning, toestemming erkenning, beëindiging voogdij, wijziging

hoofdverblijf)

Gezag 

1. Hof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:771

(Huiselijk geweld relevante factor)

2. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2020:394

(vervangende toestemming wijziging geslachtsnaam)

3. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9610

(voorlopige gezagsbeëindiging)

4. Hof 's-Hertogenbosch 25 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:551 (appel

tegen tussenbeschikking)

5. Hof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7978

(gezamenlijk gezag uitgangspunt)

6. Rechtbank Noord-Holland 18 september 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7328

(gezagsbeëindiging kind nog ongeboren)

7. Rechtbank Noord-Nederland, 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3420,

(gezagsbeëindiging kind nog ongeboren)

8. Rechtbank Rotterdam 3 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10736

(minderjarige moeder, voorlopige voogdij)

9. Hoge Raad 22 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:108/ECLI:NL:PHR:2020:897

(beëindiging gezag)

10.  Rechtbank Gelderland 25 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:928 (art.

1:253a BW schorsing gezag)

5

9
14

17
22

25

33

42

46

55

62

68

73

80

89

94

102

117

122

141



11. Rechtbank Oost-Brabant 3 februari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:875 (Kort

geding toevertrouwing kinderen)

Zorgregeling en omgang 

1. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7180

(Family life en verklaring voor recht)

2. Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8594 (art.

223 Rv voogdij)

3. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2020,

ECLI:NL:RBZWB:2020:5821 (Begeleide zorgregeling en statusvoorlichting)

4. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:166 (spoedig

contactherstel)

5. Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1991

(Omgang familie overleden moeder)

6. Rechtbank Midden-Nederland 24 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2956

(Uithuisplaatsing  en wijzing hoofdverblijf na blokkering contactregeling)

7. Rechtbank Noord-Nederland 12 februari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:537

(KG, doodziek kind, omgang & informatie)

Jeugdbescherming 

1. Hof Arnhem-Leeuwarden 29 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4138

(terugplaatsing ondanks overschrijden redelijke termijn)

2. Hof `s-Hertogenbosch 6 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1372

(afwijzing verzoek uithuisplaatsing)

3. Hoge Raad 25 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:1003/ECLI:NL:PHR:2021:169

(geschillenregeling, vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing)

4. Hof `s-Hertogenbosch 18 juni 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:1891 (in cassatie)

Omgang grootouders 

1. Hof `s-Hertogenbosch 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3265,

(ontzegging omgang)

2. Hof Den Haag 7 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:618 (family life, link VZ)

Vervangende toestemming en verhuizing 

1. Hof Arnhem-Leeuwarden 26 augustus 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6696

(Verhuizing en verzoek gezamenlijk gezag)

2. Hof Den Bosch 14 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:75, (appel van Rb

Limburg 02-06-2020)

3. Hof Den Bosch 23 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2338 (verhuizing,

eenhoofdig gezag)

4. Hof Den Bosch 27 augustus 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2658 (verhuizing

naar België)

5. Hof Den Bosch 14 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:50 (geen

vervangende toestemming verhuizing)

145

150

156

160

169

174

183

194

202

207

213

229

235

240

246

255

266

274

288



6. Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9402

(vervangende toestemming achteraf)

7. Rechtbank Limburg 2 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:9966 (wijziging

hoofdverblijf als geen terugverhuizing)

Procespositie kind 

1. Rechtbank Noord-Nederland 30 september 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3502

(Bijzondere curator en omgang met beperkte vader)

2. Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:8795

(Kindbrief en eenhoofdig gezag)

3. Rechtbank Noord-Nederland 20 november 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3974

(Verzoek voogdij grootouders)

Medische beslissingen 

1. Hof `s-Hertogenbosch 1 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3023

(Vervangende toestemming medische behandeling)

2. Rechtbank Gelderland 3 juni 2020, ECLI:NL:RBGEL: 2020:3699 (Vaccinatie)

3. Rechtbank Midden-Nederland 17 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2916

(Medische behandeling)

IPR 

1. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:164

(Nigeriaanse rechterlijke gezagsbeslissing niet erkend)

2. Rechtbank Rotterdam 6 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1249 (Gewone

verblijfplaats kind wijzigt gedurende procedure)

3. Rechtbank Limburg 23 november 2020, ELCI:NL:RBLIM:2020:9558

( ontkenning vaderschap en verblijfstatus asiel)

4. Rechtbank Den Haag 30 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA: 2020:11240

(Gewone verblijfplaats kind)

5. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 april 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2525

(Buitenlands kinderhuwelijk)

6. Rechtbank Den Haag 14 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3783,

(kinderontvoering)

7. Rechtbank Noord-Holland 22 april 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4128

(Gezagsbeëindiging)

295

301

315

321

327

332

340
347

353

359

367

374

383

390

400



1 

Pagina 1 van 4 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

Datum 5 juli 2021 

Onderwerp Voortgang Jeugdbescherming Brabant en Limburg 

Tijdens het commissiedebat Jeugdbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling 

van 22 juni jongstleden heb ik toegezegd u op 5 juli 2021 te informeren over de 

stand van zaken rondom de instroomstop door Jeugdbescherming Brabant (JBB). 

Zoals ik toelichtte tijdens het debat hanteert ook de William Schrikker Stichting 

(WSS) een instroomstop in twee regio’s in Brabant (Noord-Oost en Zuid-Oost 

Brabant) en in Limburg. Ik vind dit ernstige ontwikkelingen. Kinderen die hulp 

nodig hebben moeten altijd kunnen rekenen op een jeugdbeschermer.  

Mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

informeer ik uw Kamer hierbij over de stand van zaken rond de instroomstops van 

JBB en WSS.  

Financiële en personele problematiek Brabant 

Sinds 2018 loopt er tussen de Brabantse gecertificeerde instellingen (GI’s) en de 

regionale bestuurders van de vijf Jeugdhulpregio’s een discussie over 

tariefafspraken en over de bedrijfsvoering bij JBB. Deze discussie heeft bij de GI’s 

geleid tot onzekerheid over de financiering. Zoals afgesproken in de 

escalatieladder is hiervoor in eerste instantie het Ondersteuningsteam Zorg voor 

de Jeugd (OZJ) ingeschakeld en vervolgens de Jeugdautoriteit om te adviseren en 

te bemiddelen om tot een oplossing te komen. Daarnaast is bij JBB een 

bedrijfsvoeringsonderzoek uitgevoerd, dat ook met de Jeugdautoriteit is gedeeld. 

Op basis van het bedrijfsvoeringsonderzoek heeft JBB begin dit jaar een 

herstelplan opgesteld.  

Naast de financiële problematiek constateerden de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid eind 2020 en begin 2021 in het kader 

van de doorbraakaanpak dat de regio Noord-Brabant er nog onvoldoende in was 

geslaagd om tijdig jeugdbescherming in te schakelen en passende hulp aan 

jeugdigen aan te bieden. Hierbij was de personele problematiek (verzuim en 

verloop medewerkers) bij JBB een van de oorzaken naast de bredere 

problematiek in de regio Brabant van beschikbaarheid van specialistische 

jeugdhulp door personeelskrapte.  

JBB heeft de oplopende financiële en personele problematiek aan de orde gesteld 

bij de gemeentelijke en regionale bestuurders, het OZJ en de Jeugdautoriteit. 

Sinds het voorjaar 2021 is het verzuim en met name het verloop van het 

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Sanctietoepassing en 

Jeugd 

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 

Ons kenmerk 

3414781 

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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personeel verder toegenomen. De bestuurder van JBB heeft sinds begin juni het 

ministerie van Justitie en Veiligheid op ambtelijk niveau geïnformeerd over deze 

oplopende en zeer zorgelijke personele problematiek, alsmede het uitblijven van 

tariefafspraken met de regionale bestuurders. Er is vervolgens vanuit mijn 

ministerie het aanbod gedaan om een bestuurlijk escalatie-overleg te organiseren. 

Op 15 juni werden het ministerie en de accounthoudende gemeente echter 

geïnformeerd over de eenzijdig afgekondigde instroomstop door JBB. 

 

Naar een gezamenlijk plan van aanpak 

Na de aankondiging van de instroomstop door JBB en WSS in Brabant heeft de 

accounthoudende wethouder met spoed bestuurlijk overleg georganiseerd in 

overleg met mijn ministerie en alle betrokken organisaties (JBB, WSS, Leger des 

Heils, Jeugd Veilig Verder, de Raad voor de Kinderbescherming, de inspecties en 

de rechtspraak). Dit heeft ertoe geleid dat door de regionale bestuurders met alle 

betrokkenen een crisisorganisatie is opgezet om maatregelen uit te werken voor 

de acute problematiek en een aanpak voor de middellange termijn. De volgende 

maatregelen zijn in gang gezet: 

 

1. Plan van aanpak voor de korte termijn 

 Alle kinderen die spoedeisende hulp nodig hebben worden gezien en 

geholpen 

Dit gaat om zaken waar een acute bedreiging voor de veiligheid van 

het kind bestaat en waarbij directe uithuisplaatsing in de meeste 

gevallen aan de orde is. 

 Opzetten instroomteam onder leiding van de WSS 

Dit instroomteam is gericht op het kunnen laten instromen van de 

kinderen waarvoor de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel 

oplegt bij een nieuw team met extra jeugdbeschermers onder leiding 

van de WSS.  

Dit team zal in de week van 5 juli van start gaan en de taken 

uitvoeren die minimaal nodig zijn om de veiligheid van het kind te 

borgen. De kinderen die in de afgelopen weken door de rechter zijn 

toegewezen worden ook gezien en geholpen. 

 Verder intensiveren inzet aan de voorkant van de 

jeugdbeschermingsketen 

Gemeenten, lokale teams en hulpaanbieders gaan hun inzet aan de 

voorkant van de jeugdbeschermingsketen intensiveren, zoals op 

echtscheidingsproblematiek, om instroom in de 

jeugdbeschermingsketen te verminderen. Ook hierdoor wordt de druk 

op de GI’s verminderd. 

 

2. Contouren plan van aanpak middellange termijn 

Dit plan zal op 1 september 2022 beschikbaar zijn en heeft tot doel de 

continuïteit en kwaliteit voor de zorg van de kinderen en gezinnen ook voor 

de toekomst duurzaam te borgen. Hiermee wordt tevens gereageerd op de 

uitkomsten van de inspectierapporten waarover uw Kamer in een aparte brief 

wordt geïnformeerd. De voorstellen zien onder andere op: 

 Een duurzame inrichting van de werving en selectie met als doel het 

borgen van een tijdige invulling van vacatures en zo laag mogelijk 

krijgen van het verloop van personeel; 

 Een betere inrichting van ‘beschermtafels’ (aan de voorkant van de 

jeugdbeschermingsketen) zodat kinderen zoveel als mogelijk in 

vrijwillig kader geholpen worden; 
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 Een verdere optimalisering en vereenvoudiging van de huidige 

jeugdbeschermingsketen, zodat kinderen snel weten waar ze aan toe 

zijn en geholpen kunnen worden. Daarbij zal bijvoorbeeld gekeken 

worden naar de aansluiting op de capaciteit van de verschillende 

ketenpartners, naar de wijze van organiseren binnen en van de keten 

en het verminderen van de complexiteit van de uitvoering. Dit laatste 

mede in relatie tot het landelijke traject gericht op vereenvoudigen 

van de jeugdbeschermingsketen waarvoor bezien wordt of Brabant 

een pilotregio kan worden. 

 

3. Bestuurlijke afspraken en monitoring 

Naar aanleiding van de ontstane situatie, waarbij de zorgcontinuïteit van kinderen 

met een jeugdbeschermingsmaatregel in gevaar is gebracht, heb ik onmiddellijk 

het interbestuurlijk toezicht gestart. In het kader van stap 3 van het 

interbestuurlijk toezicht (‘Afspraken over acties, termijnen en vervolg’) heb ik met 

de gemeenten afgesproken dat zij: 

  Een plan van aanpak voor de korte termijn opstellen en uitvoeren; 

  Een plan van aanpak voor de middellange termijn opstellen en uitvoeren; 

  Het ministerie informeren over de voortgang zodat nauwgezet kan worden 

gemonitord en indien nodig kan worden geïntervenieerd. 

 

Met de gemeenten en instellingen heb ik zoals hiervoor aangegeven afspraken 

gemaakt over de sturing op en monitoring van de afspraken. Hiermee moet 

worden geborgd dat er zicht is op de cliëntstromen en geen kind tussen wal en 

schip beland. Daarnaast wil ik er goed zicht ophouden dat alle voorgenomen 

maatregelen tijdig tot het gewenste resultaat leiden en de instroomstop zo snel 

als mogelijk kan worden opgeheven. Ik heb de inspecties en de Jeugdautoriteit 

gevraagd hier vanuit hun taken en verantwoordelijkheden toezicht op te houden 

en mij te informeren indien de situatie daartoe aanleiding geeft. 

 

De regionale en GI-bestuurders hebben de Jeugdautoriteit gevraagd een advies 

uit te brengen om tot een afronding van de tariefafspraken te komen. Inmiddels 

hebben partijen afspraken vastgelegd in een principeakkoord. Een deel van de 

regionale bestuurders moet deze afspraken nog voorleggen aan hun Colleges van 

B&W en gemeenteraden.  

 

De afgekondigde instroomstop heeft veel onrust veroorzaakt. Ik realiseer me dat 

hierdoor voor kinderen, gezinnen en hulpverleners een moeilijke situatie is 

ontstaan. Ondanks dat deze onrust mogelijk voorkomen had kunnen worden als 

de betrokken partijen eerder hadden geëscaleerd, zie ik dat er de afgelopen twee 

weken zeer voortvarend en in gezamenlijkheid is opgetreden. Deze aanpak geeft 

mij en de betrokken bestuurders het vertrouwen dat wordt toegewerkt naar een 

stabiele situatie waarbij de kinderen tijdig de jeugdbescherming krijgen.  

 

Voortgang Limburg 

Nadat het ministerie op 15 juni geïnformeerd is over de instroomstop in Limburg, 

heeft het ministerie gesprekken gevoerd met de accounthoudende wethouder uit 

Limburg en met de bestuurder van de WSS, waarbij is aangedrongen op een 

snelle oplossing. De problematiek in Limburg is minder omvangrijk dan die in 

Brabant en de verantwoordelijke wethouders zijn direct in actie gekomen en 

voeren constructief overleg met de WSS, de Raad voor de Kinderbescherming en 

de andere betrokken GI’s (Leger des Heils en Bureau Jeugdzorg Limburg). Anders 

dan in Brabant, speelt hier geen onderliggende discussie over tarieven. De 

7



 

  

 Pagina 4 van 4 

   

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Sanctietoepassing en 

Jeugd 

 

Datum 

5 juli 2021 
  

  

Ons kenmerk 

3414781 
  

 

 

 

Limburgse gemeenten en GI’s zijn tijdig reële tarieven overeengekomen.  

 

De gemeenten in Limburg hebben in overleg met de WSS en de overige 

betrokken partijen geconstateerd dat de personele problematiek van de WSS 

geen op zich staand gegeven is en dat dit breder speelt. Ook andere GI’s hebben 

moeite geschikt personeel te werven en te behouden. De betrokken partijen 

hebben afspraken gemaakt voor de korte termijn, waarbij in samenwerking met 

de andere GI’s de nieuwe instroom verwerkt wordt. Voor de lange termijn wordt 

een projectaanpak uitgewerkt die gecombineerd kan worden met de 

doorbraakaanpak. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de ervaringen uit de 

aanpak in Brabant. De gemeenten en WSS hebben aangegeven dat op dit 

moment geen interventies of ondersteuning vanuit mijn ministerie noodzakelijk 

zijn. Als vanzelfsprekend blijf ik de situatie volgen en word ik geïnformeerd. Ik 

heb er vertrouwen in dat in Limburg voortvarend wordt toegewerkt naar een 

stabiele situatie waarbij de kinderen tijdig jeugdbescherming krijgen. 

 

Verbeteracties binnen de jeugdbescherming 

De personele en financiële problematiek waarover ik u in deze brief heb 

geïnformeerd, ligt mede ten grondslag aan de oordelen van de inspecties in hun 

onderzoeksrapport naar de effecten van de doorbraakaanpak. De problematiek is 

voor mij een reden geweest om het interbestuurlijk toezicht in te zetten in 

Brabant. Hierbij verwijs ik u ook naar de beleidsreactie op dat rapport van de 

staatssecretaris van VWS en mij, die separaat naar uw Kamer wordt gestuurd. In 

die beleidsreactie wordt u tevens geïnformeerd over de inzet op de 

arbeidsmarktproblematiek en de overige verbeteracties binnen de 

jeugdbescherming voor de korte en lange termijn.  

 

Zoals tijdens het commissiedebat toegezegd zal ik uw Kamer informeren over de 

voortgang van de gemaakte afspraken indien daartoe aanleiding is. 

 

 

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

 

Sander Dekker  
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PROCEDURE GEZAMENLIJKE 

TOEGANG OUDERS 
 

HANDLEIDING VOOR ADVOCATEN 

 

Doel pilot 

Op 10 oktober 2016 heeft de rechtspraak het “Visiedocument (echt) scheiding ouders 

met kinderen” gepubliceerd 

(https://www.rechtspraak.nl/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-

Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx). Daarin wordt aangekondigd dat de rechtspraak 

de mogelijkheden voor een andere toegang tot de rechter zal verkennen: een procedure 

waarbij als uitgangspunt zal gelden dat ouders de mogelijkheid wordt geboden 

gezamenlijk hun geschilpunten aan een rechter voor te leggen.  De pilotprocedure 

gezamenlijke toegang ouders is een uitwerking van dit Visiedocument.   

Deze pilot heeft als doel ouders met minderjarige kinderen in een vroeg stadium van het 

scheidingsproces gezamenlijk toegang tot de rechter te bieden door te starten met één 

gezamenlijk processtuk. De rechter in een vroeg stadium betrekken, zorgt voor 

duidelijkheid bij de partijen en is de verwachting dat conflicten minder hoog oplopen of 

verharden. De schade bij kinderen vanwege de (scheidings)procedure kan hierdoor 

worden beperkt.  

Bij de ontwikkeling van deze pilotprocedure heeft de rechtspraak zich laten informeren 

door (vFAS) advocaten, vertegenwoordigers van gemeenten, de gecertificeerde 

instellingen en de Raad voor de kinderbescherming. 

De procedure is bedoeld voor ouders met gezamenlijke minderjarige kinderen die uit 

elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Het gaat dan om: 

a. gehuwde ouders en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; 

b. niet gehuwde ouders (de samenlevers) met gezamenlijk gezag over hun 

minderjarig(e) kind(eren); 

c. niet gehuwde ouders waarvan een ouder met het gezag is belast over hun 

minderjarige kind(eren). 

 

Selectie pilot 

De onderwerpen die behandeld kunnen worden binnen de gezamenlijke procedure ouders 

zijn: 

• het gezag; 

• de hoofdverblijfplaats van de kinderen; 

• de zorg- of omgangsregeling; 
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2. 

 

• de informatieregeling; 

• de kinderalimentatie; 

• de partneralimentatie; 

• het voortgezet gebruik van de woning en de gebruiksvergoeding; 

• het huurrecht; 

• de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en eenvoudige 

gemeenschap. 

Andere onderwerpen kunnenop dit moment niet in deze procedure worden voorgelegd, 

tenzij de rechter anders beslist. 

 

Wat wordt van de advocaten verwacht? 

In de pilot beoogt de rechter ouders die hebben besloten uit elkaar te gaan en ook 

ouders zie al uit elkaar zijn, zo snel mogelijk te helpen bij het oplossen van geschilpunten 

en daar waar partijen zelf geen oplossing kunnen vinden, snel een beslissing te geven 

en/of duidelijkheid te geven. In een eerste gesprek met de rechter kunnen ouders samen 

afspraken maken of van de rechter een beslissing vragen waarna zij zelf samen verder 

afspraken proberen te maken.  

Van de advoca(a)t(en) wordt verwacht dat zij, voordat ze met hun cliënt(en) naar de 

rechter stappen, al in een (vier)gesprek een duidelijk totaalbeeld hebben van de 

geschilpunten en dat zij met elkaar en de ouders een duidelijke analyse hebben gemaakt 

over de punten waarover de ouders het eens zijn en niet eens zijn. Ook wordt van hen 

verwacht dat zij de beschikking hebben over een volledig dossier.  

Verwacht wordt verder dat advoca(a)t(en) een positieve en actieve houding 

heeft/hebben bij het de-escaleren van de geschilpunten en zij deze houding ook 

aannemen bij het gesprek met de ouders bij de rechter. Alleen op deze wijze kan een 

constructief gesprek met elkaar plaatsvinden waarbij een oplossingen worden gezocht 

voor de ouders en hun kinderen. 

Ouders die over geen enkel onderwerp afspraken met elkaar kunnen maken, komen in 

deze fase van de pilot niet in aanmerking voor deelname. 

De advoca(a)t(en) en de ouders moeten in deze procedure gezamenlijk optrekken en aan 

de rechter direct en zo volledig en neutraal mogelijk alle relevante informatie 

verstrekken. Ook wordt van hen verwacht dat ze meedoen aan de evaluatie van de pilot.  

 

Wat kan van de rechtbank worden verwacht? 

De rechtbank zet de zaak met voorrang op zitting, reserveert voldoende zittingstijd, doet 

zo mogelijk direct uitspraak dan wel op korte termijn na de zitting, voert actief de regie 

en plant een eventuele vervolgzitting op korte termijn in. 
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Deelnameformulier 

De procedure gezamenlijke toegang ouders wordt ingeleid met een deelnameformulier. 

De ouders en de advoca(a)t(en) vullen samen het formulier en de bijlagen in. Wanneer 

het formulier volledig is ingevuld, ondertekenen de ouders en de advoca(a)t(en) het 

formulier.  

Doel van het formulier is om de wensen van de ouders kort en overzichtelijk bij elkaar te 

zetten. Zo is eenvoudig te zien over welke geschilpunten de rechter moet beslissen. Op 

de zitting is ruimte om de wensen van de ouders nader toe te lichten. 

Het is belangrijk dat in het formulier wordt opgenomen welke (voorlopige of definitieve) 

afspraken partijen al met elkaar hebben gemaakt. 

Er is geen gelegenheid tot het indienen van nadere stukken, tenzij de rechtbank hier 

toestemming voor heeft gegeven. Deze stukken moeten de advocaten gezamenlijk 

indienen.  

 

Griffierecht 

Wanneer een deelnameformulier is ingediend en de zaak door de rechtbank is toegelaten 

tot de pilot, wordt slechts één keer griffierecht geheven: 50% via elke advocaat of 

volledig aan de gezamenlijke advocaat. Daarbij wordt uitgegaan van het laagste 

toepasselijke tarief voor familiezaken; als één van de ouders op toevoegingsbasis 

procedeert, ontvangen beide advocaten dus een factuur voor de helft van het tarief voor 

onvermogenden. Indien partijen één gezamenlijke advocaat hebben, dan ontvangt die 

een factuur voor het volledige tarief voor onvermogenden. 

Als één van de advocaten de rechtbank bericht dat op tegenspraak wordt verder 

geprocedeerd, moeten ouders (via hun advocaat) zich binnen 14 dagen na dat bericht via 

een F-formulier uitlaten over de wijze waarop de procedure wordt voortgezet. Beide 

advocaten ontvangen een factuur voor de naheffing van griffierecht tot het bedrag dat 

ieder van de partijen verschuldigd is op grond van de Wet griffierechten burgerlijke 

zaken bij een procedure op tegenspraak. 

 

Werkwijze 

• Eén advocaat stuurt een e-mailbericht aan pgto.rb-dh@rechtstraak.nl met als 

onderwerp “Verzoek tot toelating procedure gezamenlijke toegang ouders”. 

• Alleen de collega-advocaat wordt in cc gezet;  

• Als bijlagen worden meegestuurd: de scan van het gezamenlijk ingevulde en 

ondertekende deelnameformulier in één pdf-bestand en de scan van alle andere 

bijlagen genoemd in het deelnameformulier. 

• NB! Toezending van het deelnameformulier per e-mail wordt enkel beschouwd als 

een verzoek tot toelating tot deze procedure. De procedure is door het toezenden 

van het deelnameformulier nog niet aanhangig bij de rechtbank.  
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• De griffie stuurt uiterlijk de zesde werkdag per e-mailbericht een 

ontvangstbevestiging aan de advoca(a)t(en). Daarin staat tevens of de zaak wel 

of niet geschikt is voor de procedure gezamenlijke toegang ouders.  

• Als de rechtbank de zaak als niet geschikt beoordeelt, vermeldt de rechtbank in de 

e-mail de reden daarvan. Het eerder per e-mail toegestuurde deelnameformulier 

wordt dan niet in behandeling genomen en uit de systemen verwijderd. Als de 

zaak niet geschikt wordt bevonden, omdat het deelnameformulier en/of de 

bijlagen niet volledig zijn ingevuld, kan/kunnen de advoca(a)t(en) een nieuw 

deelnameformulier per e-mail toezenden, aangevuld met de ontbrekende 

stukken/gegevens. Als de zaak om andere redenen niet geschikt wordt bevonden, 

kunnen partijen een gewoon verzoek indienen conform de Landelijke 

Procesreglementen Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken. 

• Als de rechtbank de zaak wel geschikt beoordeelt, wordt in de e-mail bevestigd 

dat de zaak is toegelaten tot de pilot.  

• Als een zaak is toegelaten, moet(en) de advoca(a)t(en), om de zaak 

daadwerkelijk aanhangig te maken, via een gezamenlijk in te dienen F-formulier 

(verkrijgbaar via het familiejournaal) het papieren exemplaar van het 

deelnameformulier met de bijlagen bij de griffie van de rechtbank, team Familie. 

Bij het exemplaar moet een afschrift van de bevestigingse-mail, worden gevoegd. 

De zaak geldt als ingediend en aanhangig vanaf het tijdstip waarop het papieren 

exemplaar van het deelnameformulier met de bijlagen door de griffie is 

ontvangen. Zodra de zaak aanhangig is, wordt de zaak ingeboekt en krijgt deze 

een zaaknummer. Als sprake is van een huwelijk of een geregistreerd 

partnerschap wordt een gemeenschap van goederen ontbonden op het tijdstip 

waarop de griffie het papieren exemplaar van het deelnameformulier met de 

bijlagen ontvangt, conform artikel 1:99 BW. 

• De griffie stuurt de advoca(a)t(en) een factuur voor het griffierecht. 

• De advoca(a)t(en) dienen/dient vervolgstukken, bijlagen en berichten steeds 

gezamenlijk en in papieren vorm via het F-formulier (beschikbaar in het 

elektronisch familiejournaal) in. Als iedere partij door een eigen advocaat wordt 

vertegenwoordigd, moet uit het F-formulier blijken dat sprake is van gezamenlijke 

indiening. De rechtbank plant een gesprek (de zitting) met de advoca(a)t(en) en 

ouders binnen zes weken in op een maandag- of vrijdagochtend.  

• De Raad voor de kinderbescherming wordt niet standaard uitgenodigd voor het 

gesprek. Afhankelijk van de zaak worden andere informanten (zoals betrokken 

hulpverlening) uitgenodigd. 

• Kinderen worden uitgenodigd voor een kindgesprek met de kinderrechter. Dit is 

op een andere dag voor het gesprek van de ouders en de advoca(a)t(en) met de 

rechter. 

• Tijdens het gesprek kunnen de ouders en de advoca(a)t(en) hun visie geven op de 

onderwerpen die zij willen bespreken en de rechter zal vragen stellen. 

• Aan het einde van het gesprek wordt besproken hoe de procedure wordt vervolgd. 

Het kan zijn dat tijdens het gesprek ouders afspraken met elkaar hebben gemaakt 

die in een proces-verbaal of beschikking worden vastgelegd. Het kan ook zijn dat 

de rechter een voorlopig oordeel geeft waarmee ouders hun onderhandelingen 

kunnen voortzetten, Het is ook mogelijk dat de rechter een eindbeschikking geeft, 
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of dat ouders eerst naar een hulpverleningstraject worden verwezen. Ook blijft de 

mogelijkheid bestaan om de procedure op tegenspraak voort te zetten. 

 

Deelname aan de pilot – deelname aan evaluatie van de pilot 

Een multidisciplinair team van onderzoekers, verbonden aan de Universiteit Utrecht en de 

Vrije Universiteit Amsterdam doen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de 

pilot procedure gezamenlijke toegang. De evaluatie vindt voornamelijk via online 

vragenlijsten plaats, waarbij privacy en anonimiteit volledig zijn gewaarborgd. De kosten-

batenanalyse van de pilot wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Dat is een 

onafhankelijke stichting, gelieerd aan de Economische Faculteit van de Universiteit van 

Amsterdam. 

Van beide ouders en advoca(a)t(en) wordt verwacht dat zij feedback geven op de 

procedure. Dat kan via een vragenlijst of een interview met een van de onderzoekers. 

Na het bericht van toelating tot de pilotprocedure ontvangen de procesdeelnemers een 

vragenformulier van het onderzoeksteam.  

 

Vragen? 

Vragen over de procedure kunnen worden gesteld aan de griffie van het team Familie 

van de rechtbank Den Haag, bereikbaar op telefoonnummers: 088-3620779 en 088-

3622400. 

 

Team familie, rechtbank Den Haag 

April 2021 
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Informatie voor verzoekers en 

MFN-mediators, bemiddelende 

advocaten en notarissen 
 

De Gelderse Deelgeschillenrechter In Familiezaken 

De rechtbank Gelderland start op 17 maart 2021 op de locaties Arnhem en Zutphen met 

een nieuwe vorm van laagdrempelige en snelle rechtspraak.  

Doelgroep, voor wie? 

De deelgeschillenrechter in familiezaken is er voor (ex-)samenwoners, geregistreerd 

partners en echtgenoten die het einde van hun relatie of later opgekomen problemen in 

der minne willen oplossen door onderhandelingen. Het kan zijn dat in die 

onderhandelingen een kwestie opkomt waarover een beslissing van een rechter gewenst 

is.  

Onder bepaalde voorwaarden kunnen verzoekers dan een beroep doen op de Gelderse 

deelgeschillenrechter. Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden. 

• Verzoekers krijgen bij hun onderhandelingen professionele begeleiding van een MfN-

mediator of -mediators, advocaat of advocaten of, uitsluitend in (echt-) 

scheidingskwesties, een notaris. Deze begeleidt hen bij de aanmelding van het 

deelgeschil. 

• Ten minste 1 van de ex-partners heeft de woonplaats in Gelderland op het moment 

van aanmelden. 

• Het gaat om een familierechtelijke kwestie die op grond van artikel 96 RV of boek 1 

BW aan de rechter kan worden voorgelegd. Hierna volgen voorbeelden van kwesties 

die aan de deelgeschillenrechter kunnen worden voorgelegd.  

• Het gaat om 1 kwestie van het totaal aan onderwerpen waarover partijen met elkaar 

onderhandelen. Het is een relatief overzichtelijke kwestie: de feiten zijn niet al te 

complex, de zaak is (nog) niet gejuridiseerd en het dossier is niet zeer omvangrijk. 

Ook de rechtsvraag is relatief overzichtelijk. Er spelen geen kwesties van openbare 

orde mee. 

• Het gaat om een verzoek van of namens beide ex-partners. Een verzoek van 1 van de 

ex-partners is niet mogelijk. 

• Verzoekers mogen gedurende de looptijd van de deelgeschillenprocedure geen andere 

familierechtelijk procedure starten of hebben lopen bij de Gelderse rechtbank of bij 

een ander gerecht.  

Welke zaken: familiezaken op grond van artikel 96Rv en boek 1 BW-zaken 

Er zijn 2 grondslagen voor een procedure bij de deelgeschillenrechter: 
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• artikel 96 Rv. Het gaat alleen om familierechtkwesties die ter vrije bepaling van 

partijen staan. 

• boek 1 BW. 

 

Hieronder enkele voorbeelden van wat de deelgeschillenrechter wel en niet behandelt. 

Wél voor de deelgeschillenrechter 

Door partijen zelf aan te brengen (artikel 96 Rv, kwesties ter vrije bepaling) 

• de echtelijke woning: woning in eigendom (waarde vaststellen of verkoop of 

makelaar aanwijzen of koop nieuwe woning), een huurwoning of voortzetting 

verblijf 

• behoefte of draagkracht partneralimentatie 

• huwelijks vermogen - positief of negatief - (saldo bankrekeningen of 

spaarrekening(en) of lijfrente of beleggingen of schulden) 

• boedelscheiding (inboedel of voertuigen of verzamelingen of voorwerpen van 

waarde) 

• huisdieren: regeling over huisdieren 

Via een advocaat aan te brengen (boek 1 BW-kwesties) 

Een deelgeschil in het ouderschapsplan over de minderjarige kinderen over: 

• Informatie- of consultatieplicht 

• zorg- of omgangsregeling 

• kinderalimentatie 

• hoofdverblijfplaats 

• verhuizing 

• schoolkeuze kind 

• paspoort/ID-bewijs 

Geschillen over erkenning en het gezag over minderjarige kinderen 

Onderdelen van de kinderalimentatie: 

• behoefte 

•  draagkracht 

• zorgkortingspercentage 

Niet voor de deelgeschillenrechter 

• Uitspreken echtscheiding 

• Scheiding van tafel en bed 

•  Ontbinding van geregistreerd partnerschap 

• Wijziging voornaam en/of achternaam 
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Na aanmelding beoordeelt de rechtbank of het verzoek past in de 

deelgeschillenprocedure. Zo nodig vult de deelgeschillenrechter de grondslag aan. 

Aanmelding van zaken 

Aanmelding van zaken bij de deelgeschillenrechter gebeurt door toezending per e-mail 

van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier. 

Bij artikel 96-Rv-zaken vullen partijen het aanmeldformulier in. Beide verzoekers 

ondertekenen het. Bij de hiervoor genoemde boek-1-kwesties is het de advocaat van 

partijen die namens hen het aanmeldformulier invult, ondertekent en aan de rechtbank 

mailt.  

Dat e-mailadres is: deelgeschillen.rb-gelderland@rechtspraak.nl 

Zitting 

Verzoekers mogen zich ter zitting laten bijstaan door een gemachtigde en/of verwijzer. 

Juist omdat de zitting mede bedoeld is om de mogelijkheden van een eventuele schikking 

te onderzoeken, is het noodzakelijk dat verzoekers zelf ook bij de zitting aanwezig zijn. 

Het is dus niet toegestaan dat zij zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen 

zonder zelf fysiek aanwezig te zijn. De verzoekers zitten het dichtst bij de 

deelgeschillenrechter aan de gesprekstafel.  

De deelgeschillenrechter nodigt verzoekers ter zitting uit hun verhaal te doen. U krijgt 

niet de gelegenheid om te pleiten. 

Het staat deelnemende ex-partners vrij de zaak in te trekken. Zij moeten daar 

gezamenlijk om verzoeken. 

Kosten voor partijen 

Omdat de deelgeschilprocedure wordt ingeleid met een verzoekschrift, hoeven 

verzoekers geen deurwaarderskosten te maken. De kosten van de artikel 96 Rv-

procedure blijven dus beperkt tot het griffierecht. Bij een verzoek op basis van boek 1 

van het BW moeten verzoekers daarnaast gezamenlijk de kosten van hun advocaat 

dragen.  

Als 1 of beide verzoekers procederen op basis van een toevoeging, verandert de uitstap 

naar de deelgeschillenrechter daar niets aan.  

Op uw verzoek stuurt het mediationbureau van de rechtbank Gelderland u een 

uitgebreidere versie van deze informatie toe. 
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Procedure gezamenlijke toegang 
ouders 
Handleiding voor advocaten 

 
Doel pilot 

Op 10 oktober 2016 heeft de rechtspraak het “Visiedocument (echt) scheiding ouders 
met kinderen” gepubliceerd 
(https://www.rechtspraak.nl/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/VisiedocumentRechtspra
ak-over-echtscheidingen.aspx). Daarin wordt aangekondigd dat de rechtspraak de 
mogelijkheden voor een andere toegang tot de rechter zal verkennen: een procedure 
waarbij als uitgangspunt zal gelden dat ouders de mogelijkheid wordt geboden 
gezamenlijk hun geschilpunten aan een rechter voor te leggen.  De pilotprocedure 
gezamenlijke toegang ouders is een uitwerking van dit Visiedocument.    

Deze  pilot heeft als doel ouders met minderjarige kinderen in een vroeg stadium van het 
scheidingsproces gezamenlijk toegang tot de rechter te bieden door te starten met één 
gezamenlijk processtuk. De rechter in een vroeg stadium betrekken zorgt voor 
duidelijkheid bij de partijen en de verwachting is dat conflicten minder hoog oplopen of 
verharden.  De schade bij kinderen vanwege de(scheidings)procedure kan hierdoor 
worden beperkt.   

Bij de ontwikkeling van deze pilotprocedure heeft de rechtspraak zich laten informeren 
door (vFAS) advocaten, vertegenwoordigers van gemeenten, de gecertificeerde 
instellingen en de raad voor de kinderbescherming.  

De ‘procedure gezamenlijke toegang ouders’ staat open voor ouders die uit elkaar gaan 
of zijn en al dan niet een geschil over hun kinderen hebben. 

Het gaat dan om:  

a gehuwde ouders en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; 

b niet gehuwde ouders (de samenlevers) met gezamenlijk gezag over hun 
minderjarig(e) kind(eren); 

c niet gehuwde ouders waarvan een ouder met het gezag is belast over hun 
minderjarig(e) kind(eren). 

Selectie pilot 
In de ‘procedure gezamenlijke toegang ouders’ kunnen geschillen over (een wijziging 
van) de onderstaande onderwerpen worden voorgelegd: 
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- het gezag; 
- de hoofdverblijfplaats van de kinderen; 
- de zorg- of omgangsregeling; 
- de informatieregeling; 
- de kinderalimentatie; 
- de partneralimentatie; 
- het voortgezet gebruik van de woning en de gebruiksvergoeding; - het huurrecht; 
- de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en eenvoudige 

gemeenschap. 

Andere onderwerpen worden op dit moment niet in deze procedure voorgelegd, tenzij de 
rechter anders beslist. 

Wat wordt van de advocaten verwacht? 
In de pilot beoogt de rechter ouders die hebben besloten uit elkaar te gaan, zo snel 
mogelijk te helpen bij het oplossen van geschilpunten en daar waar partijen zelf geen 
oplossing kunnen vinden, snel een beslissing te geven en/of duidelijkheid te geven. In 
een gesprek met de rechter kunnen ouders samen afspraken maken of van de rechter 
een beslissing vragen waarna zij zelf samen verder afspraken proberen te maken.   

Van de advocaten wordt verwacht dat zij, voordat ze met hun cliënt(en) naar de rechter 
stappen, al in een viergesprek een duidelijk totaalbeeld hebben van de geschilpunten en 
dat zij met elkaar en de ouders een duidelijke analyse hebben gemaakt over de punten 
waarover de ouders het eens zijn en niet eens zijn. Ook wordt van hen verwacht dat zij 
de beschikking hebben over een volledig dossier.   

Verwacht wordt verder dat advocaten een positieve en actieve houding hebben bij het 
de-escaleren van de geschilpunten en zij deze houding ook aannemen bij het gesprek 
met de ouders bij de rechter. Alleen op deze wijze kan een constructief gesprek met 
elkaar plaatsvinden waarbij oplossingen worden gezocht voor de ouders en hun kinderen.  

Ouders die over geen enkel onderwerp afspraken met elkaar kunnen maken, komen in 
deze fase van de pilot niet in aanmerking voor deelname.  

De advoca(a)t(en) en de ouders moeten in deze procedure gezamenlijk optrekken en aan 
de rechter direct en zo volledig en neutraal mogelijk alle relevante informatie 
verstrekken.   

Tot slot wordt van hen verwacht dat ze meedoen aan de evaluatie van de pilot. 

Wat kan van de rechtbank worden verwacht? 
De rechtbank zet de zaak met voorrang op zitting, reserveert voldoende zittingstijd, doet 
zo mogelijk direct uitspraak dan wel op korte termijn na de zitting, voert actief de regie 
en plant een eventuele vervolgzitting op korte termijn in. 

Deelnameformulier 
De procedure gezamenlijke toegang ouders wordt ingeleid met een deelnameformulier. 
De ouders en de advoca(a)t(en) vullen samen het formulier en de bijlagen in. Wanneer 
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het formulier volledig is ingevuld, ondertekenen de ouders en de advoca(a)t(en) het 
formulier.   

Doel van het formulier is om de wensen van de ouders kort en overzichtelijk bij elkaar te 
zetten. Zo is eenvoudig te zien over welke geschilpunten de rechter moet beslissen. Op 
de zitting is ruimte om de wensen van de ouders nader toe te lichten.  

Het is belangrijk dat in het formulier wordt opgenomen welke (voorlopige of definitieve) 
afspraken partijen al met elkaar hebben gemaakt.  

Er is geen gelegenheid tot het indienen van nadere stukken, tenzij de rechtbank hier 
toestemming voor heeft gegeven. Deze stukken moeten de advocaten gezamenlijk 
indienen.   

Griffierecht  
Wanneer een deelnameformulier is ingediend en de zaak door de rechtbank is toegelaten 
tot de pilot, wordt slechts één keer griffierecht geheven. Ouders betalen ongeacht de 
gespreksonderwerpen het griffierecht dat zou gelden voor hen als zij een 
gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding zouden indienen.   

Als één van de advocaten de rechtbank bericht dat op tegenspraak wordt verder 
geprocedeerd, moeten ouders (via hun advocaat) zich binnen 14 dagen na dat bericht via 
een F-formulier uitlaten over de wijze waarop de procedure wordt voortgezet. Beide 
advocaten ontvangen een factuur voor de naheffing van griffierecht tot het bedrag dat 
ieder van de partijen verschuldigd is op grond van de Wet griffierechten burgerlijke 
zaken bij een procedure op tegenspraak.  

Werkwijze  
- Eén advocaat stuurt een e-mailbericht aan  

Regiolab.rb-oostbrabant@rechtspraak.nl met als onderwerp “Verzoek tot toelating 
procedure gezamenlijke toegang ouders”.  

- Alleen de collega-advocaat wordt in cc gezet. 
- Als bijlagen worden meegestuurd: de scan van het gezamenlijk ingevulde en 

ondertekende deelnameformulier in één pdf-bestand en de scan van alle andere 
bijlagen genoemd in het deelnameformulier. 

- NB! Toezending van het deelnameformulier per e-mail wordt enkel beschouwd als 
een verzoek tot toelating tot deze procedure. De procedure is door het toezenden 
van het deelnameformulier nog niet aanhangig bij de rechtbank. 

- De griffie stuurt uiterlijk de 5e werkdag per e-mailbericht een 
ontvangstbevestiging aan de advoca(a)t(en). Daarin staat tevens of de zaak wel 
of niet geschikt is voor de procedure gezamenlijke toegang ouders. 

- Als de rechtbank de zaak als niet geschikt beoordeelt, vermeldt de rechtbank in 
de e-mail de reden daarvan. Het eerder per e-mail toegestuurde 
deelnameformulier wordt dan niet in behandeling genomen en uit de systemen 
verwijderd. Als de zaak niet geschikt wordt bevonden, omdat het 
deelnameformulier en/of de bijlagen niet volledig zijn ingevuld, kan/kunnen de 
advoca(a)t(en) een nieuw deelnameformulier per e-mail toezenden, aangevuld 
met de ontbrekende stukken/gegevens. Als de zaak om andere redenen niet 
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geschikt wordt bevonden, kunnen partijen een gewoon verzoek indienen conform 
de Landelijke Procesreglementen Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken. 

- Als de rechtbank de zaak wel geschikt beoordeelt, wordt in de e-mail bevestigd 
dat de zaak is toegelaten tot de pilot. 

- Als een zaak is toegelaten, moeten de advocaten, om de zaak daadwerkelijk 
aanhangig te maken, via een gezamenlijk in te dienen F-formulier (verkrijgbaar 
via het familiejournaal) het papieren exemplaar van het deelnameformulier met 
de bijlagen in tweevoud bij de griffie van de rechtbank, team Familie & 
Jeugdrecht. Bij elk exemplaar moet een afschrift van de bevestigingse-mail, 
worden gevoegd. De zaak geldt als ingediend en aanhangig vanaf het tijdstip 
waarop het papieren exemplaar van het deelnameformulier met de bijlagen door 
de griffie is ontvangen. Zodra de zaak aanhangig is, wordt de zaak ingeboekt en 
krijgt deze een registratienummer. Als sprake is van een huwelijk of een 
geregistreerd partnerschap wordt een gemeenschap van goederen ontbonden op 
het tijdstip waarop de griffie het papieren exemplaar van het deelnameformulier 
met de bijlagen ontvangt, conform artikel 1:99 BW.  

- De griffie stuurt de advocaten een factuur voor 50% van het griffierecht. 
- De advocaten dienen vervolgstukken, bijlagen en berichten steeds gezamenlijk en 

in papieren vorm via het F-formulier (beschikbaar in het elektronisch 
familiejournaal) in. Als iedere partij door een eigen advocaat wordt 
vertegenwoordigd, moet uit het F-formulier blijken dat sprake is van gezamenlijke 
indiening. 

- De rechtbank plant een gesprek met de advoca(a)t(en) en ouders binnen 6 weken 
in op een dinsdag of een vrijdag. 

- De raad voor de kinderbescherming wordt niet standaard uitgenodigd voor het 
gesprek. Afhankelijk van de zaak worden andere belanghebbenden of informanten 
(zoals betrokken hulpverlening) uitgenodigd. 

- Kinderen worden uitgenodigd voor een kindgesprek met de kinderrechter. Dit is 
op een andere dag voor het gesprek van de ouders en de advoc(a)t(en) met de 
rechter. 

- Tijdens het gesprek kunnen de ouders en de advoc(a)t(en) hun visie geven op de 
onderwerpen die zij willen bespreken en de rechter zal vragen stellen. 

- Aan het einde van het gesprek wordt besproken hoe de procedure wordt vervolgd. 
Het kan zijn dat tijdens het gesprek ouders afspraken met elkaar hebben gemaakt 
die in een proces-verbaal of beschikking worden vastgelegd. Het kan ook zijn dat 
de rechter een voorlopig oordeel geeft waarmee ouders hun onderhandelingen 
kunnen voortzetten, Het is ook mogelijk dat de rechter een eindbeschikking geeft, 
of dat ouders eerst naar een hulpverleningstraject worden verwezen. Ook blijft de 
mogelijkheid bestaan om de procedure op tegenspraak voort te zetten. 

Deelname aan de pilot – deelname aan evaluatie van de pilot  
Een multidisciplinair team van onderzoekers, verbonden aan de Universiteit Utrecht en de 
Vrije Universiteit Amsterdam doen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de 
pilot procedure gezamenlijke toegang. De evaluatie vindt voornamelijk via online 
vragenlijsten plaats, waarbij privacy en anonimiteit volledig zijn gewaarborgd. De 
kostenbatenanalyse van de pilot wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Dat 
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is een onafhankelijke stichting, gelieerd aan de Economische Faculteit van de Universiteit 
van Amsterdam.  

Beide ouders en advoca(a)t(en) moeten feedback geven op de procedure. Dat kan via 
een vragenlijst of een interview met een van de onderzoekers. Ook kinderen krijgen een 
vragenlijst. Na het bericht van toelating tot de pilotprocedure ontvangen de 
procesdeelnemers een eerste vragenformulier van het onderzoeksteam en na afronding 
van de pilotprocedure een tweede.   

Vragen?  
Vragen over de procedure kunnen worden gesteld aan mailto:de griffie van het team 
Familie & Jeugdrecht van de rechtbank Oost-Brabant, bereikbaar op telefoonnummer: 
088 – 3611840.  

  

  

Regiolab rechtbank Oost-Brabant  

Juni 2021 

21



Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2020–2021 

34 605 Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van 
Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie 
personen in verband met het van rechtswege 
ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning 

A  GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
24 november 2020 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is Boek 1 

van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen te 
wijzigen teneinde door erkenning van een minderjarig kind van 
rechtswege gezamenlijk gezag te laten ontstaan; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 247, vierde en vijfde lid, wordt na «beëindigen van de 
samenleving indien» telkens ingevoegd «de ouders het gezag gezamenlijk 
uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid, of». 

 B

In artikel 247a wordt na «Indien» ingevoegd «de ouders het gezag 
gezamenlijk uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid, of». 

 C

Na artikel 251a wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 251b  

1. De moeder en de persoon die een kind heeft erkend oefenen het 
gezag over hun kind gezamenlijk uit, tenzij:

a. een voogd met de voogdij over het kind is belast;
b. de voorziening in het gezag over het kind is komen te ontbreken;
c. de ouder die het gezag heeft, dit gezamenlijk met een ander dan een 

ouder uitoefent; of
d. de erkenner eerder het gezag over het kind heeft uitgeoefend. 
2. De moeder oefent het gezag over haar kind alleen uit, indien uit de 

akte, bedoeld in artikel 203, eerste lid, onderdeel a of b, blijkt dat:
a. de moeder en de erkenner hebben verklaard dat het gezag alleen 

door de moeder wordt uitgeoefend; of
b. de rechtbank vervangende toestemming voor de erkenning heeft 

verleend als bedoeld in artikel 204, derde en vierde lid.
De ambtenaar van de burgerlijke stand doet onverwijld na de erkenning 

of, in geval van een erkenning voor de geboorte van het kind, na de 
aangifte van de geboorte, mededeling aan de griffier van de verklaring, 
bedoeld onder a, of de erkenning met vervangende toestemming, bedoeld 
onder b, ter aantekening in het register, bedoeld in artikel 244. 

 D

In artikel 252, eerste lid, wordt na «zijn aangegaan» ingevoegd «en niet 
het gezamenlijk gezag uitoefenen op grond van artikel 251b, eerste lid,». 

 E

In artikel 253n, eerste lid, wordt na «artikelen 251, tweede lid,» 
ingevoegd «251b, eerste lid,». 

ARTIKEL II  

Artikel 2.28 van de Wet basisregistratie personen wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. In het derde lid wordt «een wijziging in het gezag dat over een 
minderjarige wordt uitgeoefend, welke» vervangen door «een rechtsfeit 
dat betrekking heeft op de gezagsuitoefening over een minderjarige, 
welk» en wordt «doet van de wijziging mededeling» vervangen door 
«doet van dit rechtsfeit mededeling». 

2. In het vierde lid wordt «welke wijziging in het gezag heeft plaatsge-
vonden» vervangen door «welk rechtsfeit met betrekking tot de gezagsuit-
oefening heeft plaatsgevonden» en wordt «de wijziging ingaat» 
vervangen door «het rechtsgevolg hiervan intreedt». 

ARTIKEL III  

Artikel 251b van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van 
toepassing op een erkenning, gedaan voorafgaand aan de inwerking-
treding van deze wet. 
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ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming,
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 14-01-2021

Datum publicatie 18-01-2021

Zaaknummer 200.279.218

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Mogelijk biologische vader heeft geen recht op bepaling van dat vaderschap.

Artikel 8 EVRM.

Geen recht op vaststelling van een omgangsregeling ivm ontbreken nauwe
persoonlijke betrekking. Artikel 1:377a lid 2 BW.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2021/5614 
PFR-Updates.nl 2021-0021 
EB 2021/26 
JIN 2021/23 met annotatie van Derks, A.M.E. 
RFR 2021/61 

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.279.218

(zaaknummer rechtbank Gelderland 356818)

beschikking van 14 januari 2021

inzake

[verzoeker] ,

ECLI:NL:GHARL:2021:320

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

wonende te [A] ,
verzoeker in het principaal hoger beroep,

verweerder in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: [verzoeker] ,

advocaat: mr. M. Peeters te Woerden,

en

[verweerster] ,

verder te noemen “de moeder”, en

[verweerder] ,

verder te noemen “ [verweerder] ”,

beiden wonende te [B] ,

verweerders in het principaal hoger beroep,

verzoekers in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. E.R.T. Tromp te Nijmegen.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

mr. [bijzondere curator] ,

in haar hoedanigheid van bijzondere curator,

kantoorhoudende te [C] ,

verder te noemen: de bijzondere curator.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Gelderland,
zittingsplaats Arnhem, van 29 januari 2020, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met producties, ingekomen op 23 april 2020;

- het verweerschrift, tevens houdende incidenteel hoger beroep, met producties;

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

- het verweerschrift in het incidenteel hoger beroep;

- een journaalbericht van mr. Peeters van 23 november 2020 met producties;

- een journaalbericht van mr. Tromp van 1 december 2020 met producties;.

- een journaalbericht van mr. Peeters van 1 december 2020 met als productie

spreekaantekeningen;

- een journaalbericht van mr. Peeters van 1 december 2020 met producties;

- een pleitnota van mr. Tromp, ingekomen ter griffie van het hof op 2 december 2020.

De mondelinge behandeling heeft op 3 december 2020 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Ook de bijzondere curator is verschenen. Namens de
raad voor de kinderbescherming (verder: de raad) is [D] verschenen.

De moeder en [verweerder] zijn [in] 2019 met elkaar gehuwd.

Uit de moeder is [in] 2019 te [C] geboren [de minderjarige1] (verder te noemen: [de
minderjarige1] ). In de geboorteakte zijn de moeder en [verweerder] vermeld als ouders van [de
minderjarige1] . [verweerder] heeft [de minderjarige1] voor zijn geboorte, op 19 september 2018,
erkend. De moeder en [verweerder] oefenen van rechtswege het gezag uit over [de
minderjarige1] .

[verzoeker] heeft de rechtbank verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- een bijzondere curator te benoemen om de belangen van [de minderjarige1] te
vertegenwoordigen;

- een omgangsregeling vast te stellen tussen hem en [de minderjarige1] ;

- een informatieregeling vast te stellen;

- te bepalen dat de moeder en [verweerder] hun medewerking verlenen aan een DNA-onderzoek
ter vaststelling van het biologisch vaderschap van [verzoeker] over [de minderjarige1] , op straffe
van een dwangsom.

Bij beschikking van 26 augustus 2019 heeft de rechtbank mr. [bijzondere curator] benoemd tot
bijzondere curator en iedere verdere beslissing aangehouden.

Bij de beschikking van 29 januari 2020 (verder: de bestreden beschikking) heeft de rechtbank de
verzoeken van [verzoeker] afgewezen en bepaald dat iedere partij de eigen kosten van de
procedure draagt.

[verzoeker] is met zes grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. Deze
grieven beogen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan het hof voor te leggen. Hij
verzoekt bij beschikking, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, die beschikking te vernietigen en te
bepalen dat:

a.  een bijzondere curator wordt benoemd ten behoeve van de [de minderjarige1] , teneinde zijn
belangen waar te nemen en hem zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen;

b.  (primair) een omgangsregeling tussen [de minderjarige1] en [verzoeker] wordt vastgesteld

3 De feiten

4 De omvang van het geschil

27



4.3

4.4

4.5

5.1

waarin [de minderjarige1] en [verzoeker] in de tijd dat [verzoeker] niet in Nederland verblijft
wekelijks op zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd (zomertijd) of 15.00 uur Nederlandse tijd
(wintertijd) gedurende een half uur contact met elkaar hebben via Facetime en dat [verzoeker]
de zorg over [de minderjarige1] heeft gedurende twee dagen per week in de weken dat hij in
Nederland verblijft, de precieze dagen in overleg te bepalen, in welke omgangsregeling een
opbouw kan worden vastgesteld rekening houdend met de leeftijd van [de minderjarige1] ;

althans (subsidiair) een omgangsregeling te bepalen die het hof juist acht;

de moeder eenmaal per veertien dagen (of zoveel eerder/vaker als wenselijk) per e-mail
[verzoeker] informeert over alle gewichtige aangelegenheden met betrekking tot [de
minderjarige1] , in het bijzonder zijn ontwikkelingen in groei vanaf aanvang van de zwangerschap,
vanaf zijn geboorte en vanaf de datum van de door het hof te geven beschikking en - op latere
leeftijd ook - zijn ontwikkelingen op de peuterspeelzaal, op school, vakantiebestemmingen en
medische aangelegenheden en te bepalen dat de moeder (ten minste) eenmaal per veertien
dagen per e-mail dan wel via WhatsApp een recente foto en een recente video stuurt van [de
minderjarige1] , met veroordeling van de moeder om over de periode tot de datum van de
beschikking foto’s en video’s van [de minderjarige1] aan [verzoeker] te zenden van iedere week
vanaf zijn geboorte tot de datum van de beschikking;

de moeder en [verweerder] hun medewerking zullen verlenen binnen drie dagen na de te geven
beschikking aan een deskundigenonderzoek naar de DNA-eigenschappen van [verzoeker] en [de
minderjarige1] door een door partijen in te schakelen en te betalen instituut op straffe van
verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de moeder en [verweerder] nalaten
na behoorlijk opgeroepen te zijn voor een dergelijk onderzoek dit bevel na te komen, ter
vaststelling van het biologisch vaderschap van [verzoeker] over [de minderjarige1] en met
veroordeling van verweerders tot vergoeding van de helft van de door [verzoeker] gedragen
kosten voor het DNA-onderzoek indien vaststaat dat [verzoeker] de biologische vader is van [de
minderjarige1] , door verweerders aan [verzoeker] te voldoen binnen twee weken nadat het
onderzoek is verricht en het resultaat van dit onderzoek aan partijen bekend is gemaakt;

de moeder en [verweerder] worden veroordeeld in de kosten van beide instanties conform het
liquidatietarief, binnen twee weken na de door het hof te geven beschikking.

De moeder en [verweerder] zijn met een ongenummerde grief in incidenteel hoger beroep
gekomen. De grief ziet op de proceskosten. In het principaal hoger beroep verzoeken de moeder
en [verweerder] de bestreden beschikking te bekrachtigen voor zover daarin de verzoeken van
[verzoeker] zijn afgewezen en in het incidenteel hoger beroep de bestreden beschikking te
vernietigen voor zover het verzoek van de moeder om de man in de proceskosten te veroordelen
is afgewezen en in zoverre opnieuw beschikkende [verzoeker] te veroordelen in de proceskosten
die de moeder en [verweerder] hebben moeten maken in eerste aanleg en in hoger beroep.

[verzoeker] voert verweer en hij verzoekt, bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad, het verzoek van de moeder en [verweerder] in incidenteel hoger beroep af te wijzen.

Het hof zal de grieven in principaal en incidenteel hoger beroep per onderwerp bespreken.

Ten aanzien van het verzoek om een DNA-onderzoek te gelasten

Het standpunt van [verzoeker] luidt kort weergegeven als volgt. [verzoeker] is ervan overtuigd
dat hij de vader van [de minderjarige1] is. Hij heeft naar zijn mening voldoende gesteld om

5 De motivering van de beslissing
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5.2

5.3

5.4

aannemelijk te maken dat hij de verwekker is van [de minderjarige1] . Hij kan voldoende bewijs
overleggen van het veelvuldige contact dat hij en de moeder samen hadden, waaronder een
overzicht van door hem betaalde parkeerkosten in Rotterdam ten behoeve van de moeder.
Daarnaast heeft [verzoeker] een aantal WhatsApp-berichten overgelegd waaruit kan worden
afgeleid dat hij en de moeder veelvuldig met elkaar contact hadden. Ook heeft hij een aantal foto's
overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat [verzoeker] en de moeder zeer close waren. Ten
slotte toont [verzoeker] aan dat hij gesprekken met de moeder heeft gevoerd waaruit moet
worden afgeleid dat de moeder enkel met hem geslachtsgemeenschap heeft gehad rondom de
verwekking van [de minderjarige1] .

Bij het maken van een belangenafweging dient het belang van de relatie van de moeder en
[verweerder] en de relatie van [verweerder] en [de minderjarige1] alsmede het gezinsleven van
[de minderjarige1] niet zwaarder te wegen dan het belang van [de minderjarige1] om te weten
van wie hij afstamt.

De moeder voert aan dat geen sprake is geweest van een affectieve relatie tussen haar en
[verzoeker] en dat [verzoeker] reeds daarom niet de vader van [de minderjarige1] kan zijn. Er
bestaat geen op zichzelf staand recht op vaststelling van het biologisch vaderschap door
[verzoeker] en aan de belangen van het kind en de familie waarin het kind opgroeit mag groter
gewicht worden toegekend dan aan het belang van de mogelijke verwekker tot bepaling van zijn
biologisch vaderschap. Voor zover [verzoeker] een recht zou hebben op bepaling van zijn
vaderschap, dient in ieder geval een belangenafweging te worden gemaakt. De moeder en
[verweerder] stellen dat daarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele negatieve
gevolgen van een DNA-onderzoek voor hen en daarmee voor [de minderjarige1] . De moeder en
[verweerder] verwijzen in dit verband onder andere naar een uitspraak van het gerechtshof
Arnhem van 20 december 2012 (ECLI:NL:GHARN:2012:BY9828) en naar een uitspraak van dit hof
van 6 september 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:7165).

Uit die belangenafweging volgt dat het niet in het belang van [de minderjarige1] is dat het
biologisch vaderschap wordt bepaald. Uit de stukken, waaronder een verklaring van de
psycholoog bij wie de moeder onder behandeling is, blijkt dat de moeder psychische klachten
ondervindt door de handelswijze van [verzoeker] . De moeder is enorm geschrokken van de
verregaande inmenging van [verzoeker] in het privéleven van haar en haar gezin. De
schoonouders en de zwager van de moeder zijn haar en [verweerder] anders gaan benaderen.
De moeder heeft meer dan ooit behoefte aan een rustige en stabiele situatie, mede gelet op haar
tweede zwangerschap. Zij is uitgerekend in oktober 2020. De moeder en [verweerder] vrezen dat
zij [de minderjarige1] niet open en onbevangen kunnen opvoeden als mocht blijken dat
[verzoeker] de verwekker is. Ter zitting is gebleken dat de moeder in oktober 2020 is bevallen van
een tweede zoon, [de minderjarige2] . De moeder en [verweerder] hebben ter zitting aangevoerd
dat ook zijn belangen dienen te worden meegewogen.

De bijzondere curator heeft ter zitting geadviseerd, overeenkomstig haar eerder gegeven advies
aan de rechtbank, om een DNA-onderzoek te gelasten om daarmee helderheid te geven voor alle
betrokkenen. Bij dat advies zijn de belangen van [de minderjarige1] en het gezin waarin [de
minderjarige1] opgroeit meegewogen. Het mogelijke biologische vaderschap van [verzoeker] heeft
vanaf het begin boven de zwangerschap gehangen en het gezin van [de minderjarige1] moet al
sindsdien daarmee omgaan. Een DNA-onderzoek zal aan die spanningen niets veranderen. De
bijzondere curator begrijpt dat deze situatie zwaar en psychisch belastend is voor de moeder,
maar er is bij haar geen sprake van een stresssyndroom. Bovendien valt niet in te zien waarom de
psychische belasting bij de moeder de belangen van [de minderjarige1] raakt.

De raad heeft ter zitting geadviseerd een DNA-onderzoek te gelasten. Een kind heeft het recht om
te weten over zijn of haar afstamming en afkomst. Ondanks de zeer hoog opgelopen strijd tussen
partijen is ook in dit geval DNA-onderzoek nodig. Al voordat [de minderjarige1] werd geboren
bestond er strijd tussen partijen en die strijd blijft in de lucht hangen. De strijd en spanningen
zullen niet stoppen zolang er onduidelijkheid is over de vraag of [verzoeker] de biologische vader
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van [de minderjarige1] is.

Het hof overweegt als volgt. Voorop staat dat elk kind het recht heeft om te weten

van wie het biologisch afstamt. Dit grondrecht vloeit voor het kind onder andere voort uit artikel 8
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 7 van het Verdrag
inzake de rechten van het kind (IVRK). Dit recht is echter niet absoluut en dient te wijken voor de
rechten en vrijheden van anderen als die rechten zwaarder wegen.

De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.
De rechter dient bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht te nemen, wat er in
een voorkomend geval toe kan leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van
het kind, hoezeer ook dat belang een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de afweging
van belangen (artikel 3 IVRK).

In overeenstemming met artikel 8 EVRM kent het Nederlandse rechtssysteem de algemene regel
dat de gehuwde man vermoed wordt de vader van het kind te zijn indien dat kind tijdens het
huwelijk wordt geboren.

Dit uitgangspunt dient de rechtszekerheid over het bestaan van familiebanden. Voor de
minderjarige brengt dit met zich dat deze weet met wie hij/zij in een familieband staat. Het hof
overweegt voorts dat zowel in de wetgeving als in de jurisprudentie tot nu toe niet is aanvaard
dat een mogelijk biologische vader een (persoonlijkheids-)recht heeft op bepaling van zijn
biologisch vaderschap. Daaraan ligt het uitgangspunt ten grondslag dat aan de belangen van het
kind en de familie waarin het opgroeit groter gewicht mag worden toegekend dan aan het belang
van de mogelijke verwekker tot bepaling van zijn biologische vaderschap (artikel 8 EVRM). Uit de
uitspraak van het EHRM in de zaak Nylund/Finland (EHRM 29 juni 1999, appl. no. 27110/95) moet
meer concreet worden opgemaakt dat er om die reden geen op zichzelf staand recht bestaat op
vaststelling van het biologische vaderschap (artikel 6 EVRM). In overeenstemming daarmee volgt
uit de uitspraak van het EHRM in de zaak Kautzor/Duitsland (EHRM 22 maart 2012, appl.no.
23338/09) dat het feit dat Nederland geen procedure kent om het biologisch vaderschap te laten
vaststellen, geen inbreuk vormt op de rechten die het EVRM garandeert; het valt binnen de
beoordelingsvrijheid van de staten zelf om een dergelijke procedure al dan niet in het leven te
roepen. Dat is in Nederland echter niet aan de orde. In overeenstemming met het al genoemde
artikel 8 EVRM kent Nederland de algemene regel dat de gehuwde man vermoed wordt de vader
van het kind te zijn ter wille van de rechtszekerheid over het bestaan van familiebanden.

Dit maakt dat van een belangenafweging zoals [verzoeker] stelt, geen sprake kan zijn. Op grond
daarvan dient het verzoek van [verzoeker] om een DNA-onderzoek te gelasten te worden
afgewezen.

Ten aanzien van het verzoek om een bijzondere curator te benoemen

Op grond van artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt in zaken van afstamming het
minderjarige kind, optredende als verzoeker of belanghebbende, vertegenwoordigd door een
bijzondere curator daartoe benoemd door de rechtbank die over de zaak beslist.

Volgens artikel 1:250 BW kan de rechter overgaan tot benoeming van een bijzondere curator
indien hij dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht vanwege strijdigheid tussen de
belangen van de minderjarige en die van de met het gezag belaste ouder(s) of voogd(en).

Daaronder valt blijkens de wetsgeschiedenis ook het geval dat sprake is van een wezenlijk conflict
tussen de ouder(s) of voogd(en) en de minderjarige met betrekking tot diens verzorging en
opvoeding (HR 4 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR4850). Bij de beantwoording van de vraag of
een dergelijke benoeming is aangewezen, zal het belang van de minderjarige de eerste
overweging voor de rechter moeten vormen. De benoeming van een bijzondere curator dient
echter niet plaats te vinden met als doel in het algemeen de belangen van de minderjarige te
beschermen. Voorts verdient opmerking dat de rechter bij beantwoording van de vraag of de
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benoeming van een bijzondere curator nodig is, een grote mate van beoordelingsvrijheid heeft (HR
23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY3968).

Het hof overweegt dat gezien het voorgaande de benoeming van een bijzondere curator niet
kan bijdragen aan de beslissing in deze zaak. Bovendien is door de rechtbank in eerste aanleg
reeds een bijzondere curator benoemd en deze is ook in hoger beroep als belanghebbende in de
procedure betrokken. Daarmee heeft [verzoeker] geen belang meer bij de benoeming van een
bijzondere curator. Het hof zal dit verzoek van [verzoeker] daarom afwijzen.

Nu niet is komen vast te staan dat [verzoeker] de verwekker is van [de minderjarige1] , moet
ook zijn verzoek om een informatieregeling worden afgewezen.

Ten aanzien van het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling oordeelt het hof als
volgt. De rechter stelt ingevolge artikel 1:377a lid 2 BW op verzoek van de ouders of van één van
hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor
bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al
dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang.

Op grond van het voorgaande is [verzoeker] geen ouder in de zin van artikel 1:377a lid 2 BW.
Dan moet worden beoordeeld of [verzoeker] in een nauwe persoonlijke betrekking tot [de
minderjarige1] staat. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is. Het hof komt tot dat oordeel
op grond van de volgende omstandigheden:

- er kan niet van worden uitgegaan dat [verzoeker] de verwekker van [de minderjarige1] is;

- voor zover er al een seksuele relatie tussen [verzoeker] en de moeder is geweest, hetgeen de

moeder betwist, was er geen intentie om samen een gezinsleven te starten;

- niet is aannemelijk geworden dat er op enig moment tijdens de door [verzoeker] gestelde

contacten met de moeder een intentie tot een familieleven aanwezig is geweest. [verzoeker] was
op dat moment gehuwd met zijn echtgenote en de moeder woonde samen met

haar latere echtgenoot [verweerder] ;

- [verzoeker] is niet betrokken bij de zwangerschap en is door derden op de hoogte gesteld

van de geboorte van [de minderjarige1] ;

- [de minderjarige1] is geboren binnen het huwelijk van de moeder en de juridische vader,
[verweerder] ;

- [verzoeker] heeft [de minderjarige1] nog nooit gezien;

- [verzoeker] heeft nooit deelgenomen aan het gezinsleven van [de minderjarige1] .

Daarmee is niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor een omgangsregeling.

Ten aanzien van de proceskosten

Ten aanzien van het verzoek van de moeder en [verweerder] om de bestreden beschikking te
vernietigen voor zover hun verzoek om [verzoeker] in de proceskosten te veroordelen is
afgewezen en [verzoeker] alsnog te veroordelen in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger
beroep overweegt het hof als volgt. Gelet op de aard van de procedure ziet het hof geen
aanleiding dat verzoek toe te wijzen. Het hof zal de proceskosten in hoger beroep compenseren.

in het principaal en in het incidenteel hoger beroep

6 De slotsom
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Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, falen de grieven. Het hof zal de bestreden beschikking
bekrachtigen en beslissen als hierna zal worden vermeld.

Het hof, beschikkende in het principaal hoger beroep en het incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van

29 januari 2020;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R. Feunekes, A. Smeeing-van Hees en

D.J.I. Kroezen, bijgestaan door de griffier, en is op 14 januari 2021 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier

7 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 21-07-2021

Datum publicatie 02-08-2021

Zaaknummer 200.290.931/01

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2020:11757, Meerdere afhandelingswijzen 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Beschikking

Inhoudsindicatie
De moeder van de minderjarige is overleden. Het hof is het eens met de
vervangende toestemming voor erkenning door de vader op grond van het
Surinaamse afstammingsrecht zoals door de rechtbank gegeven. De minderjarige,
die inmiddels 2 jaar oud is, verblijft sinds zijn geboorte bij zijn tante, eerst in
Nederland en nu in België. De tante heeft de voogdij over de minderjarige. De
vader woont met een broer en zus van de minderjarige in Suriname. De vader wil
dat de minderjarige bij hem verder opgroeit in zijn gezin in Suriname en verzoekt
om het gezag. Het hof oordeelt dat het belang van de minderjarige zich niet verzet
tegen toewijzing van dit verzoek. Hierbij neemt het hof met name ook in
aanmerking de visie van de raad voor de kinderbescherming dat de minderjarige
weliswaar gehecht is aan de tante maar dat hij zich opnieuw kan hechten als sprake
is van een stabiele woonomgeving met een vaste opvoeder. Het hof overweegt dat
de minderjarige een (biologische) vader heeft die beschikbaar en bereid is om de
verzorging en opvoeding op zich te nemen. Voorts is het hof van oordeel dat de
gehechtheidsrelatie tussen de minderjarige en de tante geen reden kan zijn om het
verzoek van de vader tot gezag af te wijzen. Het hof merkt hierbij op dat het
positief is dat de vader en de tante van plan zijn samen te zorgen voor een rustige
en zorgvuldige overgang met behoud van het contact tussen de minderjarige en de
tante. Het hof benadrukt dat het goed zou zijn als er hierbij hulpverlening wordt
ingeschakeld.

Wetsverwijzingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal
procederen) 3
Burgerlijk Wetboek Boek 1 253h

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2021-0185 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

ECLI:NL:GHDHA:2021:1504
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Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.290.931/01

rekestnummer rechtbank : FA RK 19-5639

zaaknummer rechtbank : C/10/577104

beschikking van de meervoudige kamer van 21 juli 2021

inzake

[appellante] ,

wonende te België,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de tante,

advocaat mr. L.M. Baltazar de Seixas te Spijkenisse,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] , Suriname,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. M. Veken te Rotterdam.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. [belanghebbende 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de heer [naam 1] ,

2. [belanghebbende 2] ,

kantoorhoudende te [plaats] ,

in haar hoedanigheid van bijzondere curator over de hierna nader te noemen minderjarige,

hierna te noemen: de bijzondere curator.

In zijn adviserende en/of toetsende taak is in de procedure gekend:
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de raad voor de kinderbescherming, regio Rotterdam-Dordrecht,

locatie: Rotterdam,

hierna te noemen: de raad.

Het gaat in deze zaak om de erkenning van de minderjarige [minderjarige 1] door de vader en om
de vraag of de vader moet worden belast met het gezag over [minderjarige 1] . [minderjarige 1]
verblijft sinds zijn geboorte bij zijn tante in België. De rechtbank Rotterdam heeft in een
beschikking van 27 november 2020 (hierna: de bestreden beschikking) vervangende toestemming
verleend aan de vader om [minderjarige 1] te erkennen en bepaald dat de vader wordt belast met
het ouderlijk gezag. Dat betekent dat de vader kan beslissen dat de hoofdverblijfplaats van
[minderjarige 1] bij hem in Suriname zal zijn. De tante is het niet eens met de beslissing van de
rechtbank. Zij wil dat [minderjarige 1] bij haar blijft wonen en dat hij verder opgroeit in haar gezin.

Het hof wijst in deze beschikking de verzoeken van de tante af en bekrachtigt de bestreden
beschikking. Het hof geeft hierna eerst een beschrijving van het verloop van de procedure tot nu
toe en van hetgeen in hoger beroep in geschil is. Daarna zal het hof zijn beslissing motiveren en
geven.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het beroepschrift van de tante, ingekomen op 19 februari 2021;
het verweerschrift van de vader, ingekomen op 6 mei 2021;
het verweerschrift van de bijzondere curator, ingekomen op 31 mei 2021;
een brief van de tante van 18 mei 2021 met bijlagen, ingekomen op 20 mei 2021;
een journaalbericht van de tante van 30 maart 2021 met bijlagen, ingekomen op 6 april 2021;
een e-mailbericht van de vader van 4 juni 2021 met bijlagen, ingekomen op diezelfde datum.

De mondelinge behandeling heeft op 17 juni 2021 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

de tante, bijgestaan door haar advocaat;
de vader, bijgestaan door zijn advocaat;
de bijzondere curator;
de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

De tante en de vader hebben de zitting via een Skype-verbinding bijgewoond.

De heer [naam 1] is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

De vader heeft een relatie gehad met [naam moeder] . Zij woonden samen met hun twee
kinderen [minderjarige 2] (geboren op [geboortedatum] 2008) en [minderjarige 3] (geboren op
[geboortedatum] 2013) in Suriname. Zij zijn ook de ouders van [naam minderjarige 1] (hierna te
noemen: [minderjarige 1] ), geboren op [geboortedatum] 2018 te [geboorteplaats] , België.

De heer [naam 1] heeft [minderjarige 1] voor zijn geboorte erkend.

1 De zaak en de beschikking in het kort

2 De procedure in hoger beroep

3 De feiten
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3.3

3.4

3.5

3.6

-
-
-

-

-

4.1

4.2

4.3

4.4

De moeder van [minderjarige 1] is op [datum van overlijden] 2019 overleden te [plaats van
overlijden] , België.

In een beschikking van 23 april 2019 van de rechtbank Rotterdam is de tante benoemd tot
voogdes over [minderjarige 1] . De rechtbank is er daarbij van uitgegaan dat de heer [naam 1] de
biologische vader van [minderjarige 1] was.

De tante, de heer [naam 1] en [minderjarige 1] hebben de Nederlandse nationaliteit. De vader
heeft de Surinaamse nationaliteit.

De tante is tijdens de procedure bij de rechtbank met [minderjarige 1] verhuisd naar België.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank:

de erkenning van [minderjarige 1] door de heer [naam 1] vernietigd;
de vader vervangende toestemming verleend voor erkenning van [minderjarige 1] ;
de tante ontslagen als voogd van [minderjarige 1] met ingang van de datum waarop de

erkenning van [minderjarige 1] door de vader zal zijn ingeschreven;
bepaald dat de vader wordt belast met het ouderlijk gezag over [minderjarige 1] met ingang

van de datum waarop de erkenning van [minderjarige 1] door de vader zal zijn ingeschreven;
de tante veroordeeld tot het betalen van de kosten van het deskundigenbericht, zijnde een

bedrag van € 960,-, binnen twee weken na de datum van ontvangst van de nota met
betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak.

De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard, behalve ten aanzien van de vervangende
toestemming voor erkenning. Het meer of anders verzochte is afgewezen.

De tante verzoekt het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden beschikking
te vernietigen (het hof begrijpt: voor zover het de vervangende toestemming voor erkenning, het
ontslag van de tante als voogd van [minderjarige 1] , het ouderlijk gezag en de veroordeling van
de tante tot het betalen van de kosten van het deskundigenbericht betreft) en, opnieuw
rechtdoende, de verzoeken van de vader in eerste aanleg af te wijzen. Kosten rechtens.

De tante heeft geen grief gericht tegen de vernietiging van de erkenning van [minderjarige 1] door
de heer [naam 1] , zodat dat onderdeel van de bestreden beschikking niet ter beoordeling aan het
hof voorligt.

De vader verzoekt het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het hoger beroep van de
tante af te wijzen.

De bijzondere curator verzoekt het hoger beroep tegen de vervangende toestemming voor
erkenning te verwerpen en de bestreden beschikking te bekrachtigen voor zover deze de
vervangende toestemming voor erkenning betreft.

De vervangende toestemming voor erkenning

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter

Om te beginnen stelt het hof ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak
internationaal bevoegd is om een inhoudelijke beslissing te geven over het verzoek van de vader
tot vervangende toestemming voor erkenning van [minderjarige 1] . Dit verzoek is een
afstammingskwestie, waarop de bevoegdheidsregel van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) van toepassing is. In artikel 3 Rv staat – kort gezegd – dat de Nederlandse
rechter rechtsmacht heeft als (een van) de verzoeker(s) of een van de in het verzoekschrift
genoemde belanghebbenden zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Het
peilmoment is het tijdstip waarop de zaak in eerste aanleg aanhangig is gemaakt bij de
Nederlandse rechter. Zowel de tante en [minderjarige 1] als de heer [naam 1] waren op het
moment dat het verzoekschrift bij de rechtbank werd ingediend woonachtig in Nederland. De tante
is vervolgens tijdens de procedure bij de rechtbank met [minderjarige 1] naar België verhuisd,
maar een latere wijziging van omstandigheden kan geen afbreuk meer doen aan de bevoegdheid
van de Nederlandse rechter. Dat betekent dat de Nederlandse rechter bevoegd was en blijft om
kennis te nemen van het verzoek van de vader en om daarop te beslissen, ondanks de verhuizing
van de tante en [minderjarige 1] naar België.

Het toepasselijke recht

De rechtbank heeft het verzoek van de vader tot vervangende toestemming voor erkenning
beoordeeld aan de hand van het Surinaamse recht. De vader en de tante verschillen weliswaar
van mening over de inhoud van het Surinaamse recht, maar er is geen grief gericht tegen de
toepassing ervan. Het hof gaat er daarom in hoger beroep ook van uit dat het Surinaamse
afstammingsrecht van toepassing is.

Het inhoudelijke oordeel van het hof

Op grond van artikel 336 van het Burgerlijk Wetboek van Suriname (SBW) kan vervangende
toestemming voor erkenning worden verleend als de moeder op kennelijk onredelijke gronden de
toestemming onthoudt of haar wil niet kan verklaren. De vader heeft bij de rechtbank een brief
van 28 september 2020 van een Surinaamse advocaat, [naam 2] , over het Surinaamse
afstammingsrecht overgelegd. Volgens [naam 2] voorziet het Surinaamse afstammingsrecht niet in
de situatie waarin de moeder van het kind is overleden en daarom niet in staat is om haar
toestemming voor erkenning te verlenen. In een dergelijk geval wordt volgens vaste rechtspraak
naar analogie van artikel 336 SBW de vervangende toestemming van de kantonrechter gevraagd,
aldus [naam 2] in genoemde brief. De rechtbank heeft artikel 336 SBW analoog toegepast en de
vader vervangende toestemming verleend voor erkenning van [minderjarige 1] . Dit oordeel van
de rechtbank is in overeenstemming met de door [naam 2] gegeven inlichtingen over het
Surinaamse afstammingsrecht en de Surinaamse rechtspraak.

Volgens de advocaat van de tante blijkt uit de Surinaamse rechtspraak dat analoge toepassing
van artikel 336 SBW niet mogelijk is. Omdat het Surinaamse recht geen uitsluitsel biedt, had de
rechtbank moeten beoordelen of is voldaan aan de vereisten in artikel 1:204 van het Burgerlijk
Wetboek (BW). Er had een belangenafweging moeten worden gemaakt, aldus de tante. Het hof is
van oordeel dat de tante dit standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Er zijn door haar geen
stukken overgelegd waaruit blijkt dat de door [naam 2] gegeven toelichting op artikel 336 SBW
onjuist is. Ook aan deze stelling gaat het hof daarom voorbij.

In hoger beroep zijn verder geen nieuwe argumenten naar voren gebracht die nog niet door de
rechtbank waren meegenomen bij de beoordeling van het verzoek van de vader. Het hof is van
oordeel dat de rechtbank op de juiste gronden de vader vervangende toestemming heeft verleend
om [minderjarige 1] te erkennen. Het hof zal de beschikking van de rechtbank op dit punt
bekrachtigen.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Het gezag

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter

Het hof moet ambtshalve vaststellen of de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is om een
beslissing te geven over het verzoek van de vader om hem met het gezag over [minderjarige 1] te
belasten. Omdat dit verzoek een kwestie van ouderlijke verantwoordelijkheid is en [minderjarige
1] zijn gewone verblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie (België), beoordeelt het
hof de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aan de hand van de Verordening Brussel II-bis. In
artikel 8 lid 1 van de Verordening Brussel II-bis staat dat in beginsel bevoegd zijn de gerechten
van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het
tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt. Dat betekent dat moet worden
gekeken in welk land [minderjarige 1] zijn gewone verblijfplaats had op het moment dat het
verzoekschrift door de vader bij de rechtbank werd ingediend (artikel 16 Verordening Brussel II-
bis). Niet in geschil is dat [minderjarige 1] zijn gewone verblijfplaats op dat moment nog in
Nederland had. Pas later is de tante met [minderjarige 1] naar België verhuisd. Zoals onder 5.1 al
is genoemd, geldt ook hiervoor dat een latere wijziging van omstandigheden geen afbreuk meer
kan doen aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Anders dan de tante aanvoert, was de
rechtbank dus wel internationaal bevoegd om kennis te nemen van het verzoek van de vader om
hem met het gezag over [minderjarige 1] te belasten.

Het toepasselijke recht

De rechtbank heeft het verzoek van de vader beoordeeld aan de hand van het Nederlandse recht.
Daartegen is geen grief gericht, zodat het hof er in hoger beroep ook van uitgaat dat het
Nederlandse recht van toepassing is.

Het inhoudelijke oordeel van het hof

Voordat het hof overgaat tot de inhoudelijke beoordeling van het verzoek van de vader om hem
met het gezag over [minderjarige 1] te belasten, zal het hof toelichten wat daarover in de wet
staat. Het hof heeft dit ook al besproken met partijen op de zitting in hoger beroep, omdat de
rechtbank niet de juiste wetsartikelen heeft genoemd.

Het verzoek van de vader moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 1:253h BW. Dit artikel
regelt de wijziging van het gezag over het kind als na het overlijden van één van de ouders een
voogd is benoemd. In het eerste lid van artikel 1:253h BW staat dat de rechter de beslissing
waarbij de voogd is benoemd kan wijzigen, zodat de overlevende ouder alsnog met het gezag
wordt belast. De overlevende ouder moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank, zo
volgt uit het tweede lid. Ook moeten de omstandigheden sinds de beslissing waarin een voogd is
benoemd zijn gewijzigd of er moet bij het nemen van die beslissing van onjuiste of onvolledige
gegevens zijn uitgegaan. Als dat het geval is, is uitgangspunt van de wet dat de overlevende
ouder, in dit geval dus de vader, met het gezag wordt belast. Het verzoek om de overlevende
ouder met het gezag te belasten wordt slechts afgewezen, indien de rechter oordeelt dat het
belang van het kind zich tegen de toewijzing van dat verzoek verzet (artikel 1:253g lid 3 BW).

Het hof overweegt als volgt. De vader heeft op 28 juni 2019 een verzoek ingediend bij de
rechtbank om hem met gezag over [minderjarige 1] te belasten. Aan het eerste vereiste in artikel
1:253h lid 2 BW is daarom voldaan. Het hof is daarnaast van oordeel dat bij de beslissing van de
rechtbank Rotterdam van 23 april 2019, waarin de tante is benoemd tot voogdes over
[minderjarige 1] , van onjuiste gegevens is uitgegaan. Ten tijde van die beslissing was de heer
[naam 1] nog de juridische vader van [minderjarige 1] en werd aangenomen dat hij ook de
biologische vader was. Uit het tijdens de procedure bij de rechtbank uitgevoerde DNA-onderzoek
is echter gebleken dat niet de heer [naam 1] , maar de heer [naam vader] de biologische vader is
van [minderjarige 1] . Dat betekent dat ook aan het tweede vereiste in artikel 1:253h lid 2 BW is
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5.11

5.12

5.13

voldaan. De vervolgvraag die dan aan het hof voorligt is of het belang van [minderjarige 1] zich
verzet tegen de toewijzing van het verzoek van de vader.

Bij de beantwoording van deze vraag neemt het hof in aanmerking wat de vertegenwoordiger
van de raad ter zitting naar voren heeft gebracht. De raad heeft in hoger beroep een ander
standpunt ingenomen dan op de zitting bij de rechtbank. De vertegenwoordiger van de raad heeft
in eerste aanleg gezegd dat de aanvaardbare termijn was verstreken, maar zij beschikte op dat
moment niet over alle stukken. Inmiddels is duidelijk dat [minderjarige 1] een vader heeft die
beschikbaar en bereid is om de verzorging en opvoeding op zich te nemen. [minderjarige 1] heeft
op korte termijn duidelijkheid nodig over zijn opvoedsituatie. Hij verblijft inmiddels al tweeënhalf
jaar bij de tante en zij is een belangrijk hechtingsfiguur voor hem, maar dat sluit volgens de raad
niet uit dat [minderjarige 1] zich opnieuw kan hechten. Kinderen in een leeftijd tot vijf jaar kunnen
zich opnieuw hechten in een stabiele woonomgeving met een vaste opvoeder. Ook heeft de
vertegenwoordiger van de raad op de zitting bij het hof gezegd dat het de vraag is wat het op de
lange termijn met [minderjarige 1] zou doen als hij beseft dat hij een vader, een broer en een zus
heeft in Suriname en van dat gezin geen deel uitmaakt. De raad begrijpt dat het voor de tante
heel moeilijk zal zijn als [minderjarige 1] bij de vader gaat wonen en ook voor [minderjarige 1] zelf
zal dit spannend zijn, maar toch is het in zijn belang om de beschikking van de rechtbank te
bekrachtigen, aldus nog steeds de raad.

Het hof zal hierna zijn beslissing geven en betrekt daarbij de omstandigheden die de vader en
de tante hebben genoemd. Duidelijk is dat dit een emotionele zaak is voor alle betrokkenen.
Nadat eerst de moeder van [minderjarige 1] is overleden, wat veel verdriet heeft veroorzaakt bij
de vader en de tante, is het nu al lange tijd onzeker waar [minderjarige 1] verder zal opgroeien.
[minderjarige 1] verblijft al sinds zijn geboorte bij de tante, eerst in Nederland en daarna in België.
Hij heeft een biologische vader, broer en zus in Suriname. Wat het hof ook beslist, deze situatie zal
moeilijk blijven voor [minderjarige 1] en de familie. [minderjarige 1] is gehecht aan de tante en hij
woont al zijn hele leven bij haar en haar gezin. De tante voert daarover aan dat een wisseling van
verblijfplaats voor [minderjarige 1] traumatisch zou zijn. [minderjarige 1] moet dan verhuizen naar
een voor hem onbekend land en een onbekende familie. Daarnaast is de tante bang dat het
contact tussen haar en [minderjarige 1] zal worden verbroken als hij vertrekt naar Suriname. Het
hof begrijpt dat het moeilijk zal zijn voor de tante als [minderjarige 1] bij de vader in Suriname zal
gaan wonen, omdat zij hem al die jaren heeft verzorgd en opgevoed. Ook voor de vader zijn de
afgelopen jaren niet gemakkelijk geweest. Hij heeft tweeënhalf jaar van het leven van
[minderjarige 1] gemist. Deze verloren jaren zijn niet meer in te halen. De vader heeft op de zitting
in hoger beroep naar voren gebracht dat hij zich ontzettend machteloos voelt. Hij wil dat
[minderjarige 1] verder opgroeit in zijn gezin in Suriname, met zijn broer en zus.

Het hof stelt voorop dat het uitgangspunt in artikel 1:253h BW is dat de overlevende ouder, in dit
geval de vader, met het gezag over het kind wordt belast. Het verzoek van de vader kan slechts
worden afgewezen als het belang van [minderjarige 1] zich tegen de toewijzing daarvan verzet.
De vraag is of de omstandigheid dat [minderjarige 1] is gehecht aan de tante zou moeten leiden
tot de afwijzing van het verzoek van de vader. De raad heeft daarover een duidelijk standpunt
ingenomen, waar het hof veel waarde aan hecht. Het is voor een jong kind als [minderjarige 1]
mogelijk om zich opnieuw te hechten als hij een vaste opvoeder heeft in een stabiele
woonomgeving. Aangezien [minderjarige 1] een biologische vader heeft die beschikbaar en bereid
is om de verzorging en opvoeding op zich te nemen, is het uitgangspunt dat de vader met het
gezag over [minderjarige 1] moet worden belast. Gelet op dit advies van de raad, is het hof van
oordeel dat de gehechtheidsrelatie tussen [minderjarige 1] en de tante geen reden kan zijn om
het verzoek van de vader af te wijzen. Ook zijn er naar het oordeel van het hof geen andere
omstandigheden die zich ertegen verzetten dat de vader met het gezag over [minderjarige 1]
wordt belast. Gebleken is dat de tante en de vader voorafgaand aan de zitting toenadering tot
elkaar hebben gezocht. Zij hebben gesproken over de toekomst van [minderjarige 1] en zij willen
met elkaar om de tafel gaan zitten om verdere afspraken te maken zodra duidelijk is waar
[minderjarige 1] gaat opgroeien. Het is positief dat de vader en de tante de stap hebben gezet om
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5.14

5.15

5.16

5.17

hun contact te herstellen. Het hof hoopt dat zij deze positieve ontwikkeling zullen voortzetten.
Ook zijn er inmiddels video-contacten opgestart tussen [minderjarige 1] en zijn vader, broer en
zus. In deze gesprekken wordt de vader ‘papa’ genoemd. De vader heeft aangegeven dat hij het
contact tussen [minderjarige 1] en (het gezin van) de tante in stand zal houden als [minderjarige
1] verder zal opgroeien in Suriname. Daarnaast heeft de vader toegezegd dat hij eerst een
periode in België zal verblijven, zodat [minderjarige 1] en hij met elkaar vertrouwd kunnen raken,
voordat hij [minderjarige 1] meeneemt naar Suriname. Het hof vindt dit een goed plan en denkt
dat dit zou kunnen zorgen voor een rustige en zorgvuldige overgang voor [minderjarige 1] . Mede
gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, is het hof van oordeel dat het belang van
[minderjarige 1] zich niet verzet tegen de toewijzing van het verzoek van de vader om hem met
het gezag te belasten. Het hof zal de beschikking van de rechtbank op dit punt bekrachtigen.

Het hof benadrukt dat het goed zou zijn als er hulpverlening wordt ingeschakeld in België om
[minderjarige 1] , de vader en de tante de komende periode te begeleiden, zoals op de zitting al
met partijen besproken. Zowel de vader als de tante heeft aangegeven daarvoor open te staan.
Het hof gaat er daarom van uit dat zij daarmee voortvarend aan de slag zullen gaan.

In de bestreden beschikking is de vader belast met het gezag over [minderjarige 1] , met ingang
van de datum waarop de erkenning van [minderjarige 1] door de vader zal zijn ingeschreven. Het
hof zal dit dus (op andere gronden) bekrachtigen. Zodra de vader met het gezag over
[minderjarige 1] is belast, eindigt de voogdij van de tante van rechtswege. Het hof verwijst naar
artikel 1:281 BW. Het is dus niet nodig om de tante als voogd te ontslaan, zoals de rechtbank
heeft gedaan. Het hof zal daarom de bestreden beschikking op dat onderdeel vernietigen en het
verzoek van de vader om de voogdij van de tante te beëindigen alsnog afwijzen.

De kosten van het deskundigenbericht

De rechtbank heeft geoordeeld dat de tante de kosten van het DNA-onderzoek moet betalen,
omdat zij daaraan niet vrijwillig wilde meewerken. In hoger beroep heeft de tante daarover
gezegd dat zij van mening was dat een DNA-onderzoek onnodig zou zijn, omdat zij ervan uit ging
dat de vader niet de biologische vader van [minderjarige 1] kon zijn. De tante heeft echter niet
betwist dat zij niet vrijwillig wilde meewerken aan het DNA-onderzoek, zodat het hof de
beschikking van de rechtbank op dit punt zal bekrachtigen.

Proceskosten

De tante heeft het hof verzocht een beslissing over de proceskosten te nemen. Gelet op de
familierechtelijke aard van de procedure zal het hof de proceskosten in hoger beroep
compenseren.

Het hof:

bekrachtigt de bestreden beschikking voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en voor
zover deze de vervangende toestemming voor erkenning, het ouderlijk gezag en de betaling van de
kosten van het deskundigenbericht betreft;

vernietigt de bestreden beschikking voor zover de tante daarin als voogd is ontslagen en in zoverre

6 De beslissing
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opnieuw beschikkende:

wijst af het verzoek van de vader om de voogdij van de tante te beëindigen;

compenseert de proceskosten in hoger beroep in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A. Zonneveld, S.H.M. van der Heiden en M.A.J. Burgers-
Thomassen, bijgestaan door mr. L.A.J. Brouwer als griffier en is op 21 juli 2021 uitgesproken in het
openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.
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Instantie Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak 20-05-2021

Datum publicatie 27-05-2021

Zaaknummer C/05/385208 / FA RK 21-900

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking

Inhoudsindicatie
Door middel van postmortale inseminatie is de vrouw in verwachting van een kind.
Het ongeboren kind wordt als geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit
vordert. Voor de rechtbank staat genoegzaam vast dat de overleden echtgenoot
van de vrouw de verwekker van het nog ongeboren kind is.

De rechtbank acht het verder van belang dat de uitspraak direct ten uitvoer kan
worden gelegd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2021-0133 
JPF 2021/92 met annotatie van Vlaardingerbroek, P. 

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Arnhem

Zaakgegevens: C/05/385208 / FA RK 21-900

Datum uitspraak: 20 mei 2021

beschikking gerechtelijke vaststelling ouderschap

naar aanleiding van het verzoek van

ECLI:NL:RBGEL:2021:2631
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

[verzoeker] (nader te noemen: de vrouw),

wonende te [woonplaats], gemeente [naam],

advocaat mr. M.E.W. van Schaijk te Elst, gemeente Overbetuwe.

Als belanghebbende wordt aangemerkt het kind waarvan de vrouw thans zwanger is,
vertegenwoordigd door de bijzondere curator mr. C.L. van Olst, advocaat te Arnhem.

Dit verloop blijkt uit:
- het verzoekschrift namens de vrouw, ingekomen op 10 maart 2021;
- de beschikking van deze rechtbank van 2 april 2021, houdende de benoeming van de
(opvolgend) bijzondere curator;
- de brief van de bijzondere curator van 28 april 2021;
- de brief van de griffier van deze rechtbank aan de advocaat van de vrouw, van 6 mei 2021;
- het F9 formulier met bijlage namens de vrouw van 11 mei 2021;
- de brief namens het Openbaar Ministerie van 17 mei 2021.

De rechtbank acht zich voldoende voorgelicht om op de voorhanden zijnde processtukken een
beslissing over het verzoek te geven. Een mondelinge behandeling is daarom niet nodig.

De vrouw is gehuwd geweest met [naam] (nader te noemen: de man), geboren op
[geboortedatum] en overleden op [datum] te [plaats].

Uit het huwelijk tussen de vrouw en de man is op [geboortedatum] in de gemeente [plaats]
[minderjarige] geboren en overleden.

Door middel van postmortale inseminatie is de vrouw thans in verwachting van een kind.

De vrouw verzoekt het ouderschap van de man vast te stellen ten aanzien van het kind waarvan
zij thans zwanger is en te bepalen dat het (nog) ongeboren kind vanaf de geboorte de
achternaam van de man zal hebben, kosten rechtens. Zij stelt daartoe - kort gezegd - dat de man
de verwekker van het (nog) ongeboren kind is.

De bijzondere curator en het Openbaar Ministerie achten het in het belang van het (nog)
ongeboren kind dat zijn afstamming wordt vastgesteld en zij verzoeken de rechtbank
overeenkomstig het verzoek te beslissen en dat de in deze te geven uitspraak direct ten uitvoer
kan worden gelegd. De bijzondere curator verzoekt daarom de rechtbank om de uitspraak
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

1 Het verloop van de procedure

2 De feiten

3 Het verzoek
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

De vrouw woont in Nederland. Op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.

Relatieve bevoegdheid

De vrouw woont in [woonplaats], gelegen in het rechtsgebied van de rechtbank Gelderland. Het
(nog) ongeboren kind volgt de woonplaats van zijn/haar moeder. Deze rechtbank is dus op grond
van artikel 265 Rv bevoegd van het verzoek kennis te nemen.

Toepasselijk recht

De vrouw heeft de Nederlandse nationaliteit en de man had de Nederlandse nationaliteit. Op
grond van artikel 10:97 BW is op het verzoek van de vrouw daarom het Nederlands recht van
toepassing.

Inhoudelijke beoordeling

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:2 BW wordt het kind waarvan een vrouw zwanger is als reeds
geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. De rechtbank acht dit belang aanwezig en
neemt daarbij het volgende in aanmerking. De vrouw acht het in het belang van het (nog)
ongeboren kind dat het ouderschap gerechtelijk wordt vastgesteld en zij acht dit ook voor zichzelf
om emotionele redenen van essentieel belang en zij ervaart dit als een uiting van respect richting
haar overleden echtgenoot en zijn familie.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:207 lid 3 BW, moet de moeder van het kind het verzoek
binnen vijf jaren na de geboorte van het kind indienen. De vrouw kan daarom in haar verzoek
worden ontvangen.

Op [datum] heeft de man ten overstaan van de notaris (onder meer) verklaard dat na zijn
overlijden zijn ingevroren semen en embryo’s door de vrouw gebruikt mogen worden om een
zwangerschap bij haar te bewerkstelligen, zulks in een kliniek/ziekenhuis naar haar keuze.

Professor dr. [naam], verbonden aan het Centrum Gynaecologie Halle Beersel, heeft op [datum]
verklaard dat de vrouw op [datum] in het Universitair Ziekenhuis [plaats] een IVF behandeling
heeft ondergaan, gevolgd door een ‘frozen embryo transfer’ en dat voor deze behandeling het
spermastaal van de man is gebruikt.

Gelet op de hiervoor genoemde verklaringen van de man ten overstaan van de notaris en van
professor dr. [naam], staat voor de rechtbank genoegzaam vast dat de man de verwekker van het
(nog) ongeboren kind is. In het belang van het kind en de vrouw zal het verzoek tot de
gerechtelijke vaststelling van het ouderschap worden toegewezen.

Nu tijdens de geboorteaangifte van [minderjarige], het in de gemeente [plaats] op
[geboortedatum] geboren en overleden kind van de man en de vrouw, door de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente [naam] een akte van naamskeuze is opgemaakt, zal het (nog)
ongeboren kind na het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing over de gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap en vanaf de geboorteaangifte de geslachtsnaam van de man
krijgen. De rechtbank zal zulks verstaan.

De beslissing zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. De beslissing zal immers pas in
de registers van de burgerlijke stand worden verwerkt als deze in kracht van gewijsde is gegaan.
Van belang acht de rechtbank wel dat deze uitspraak direct ten uitvoer kan worden gelegd en zij
verzoekt dan ook aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om, na een verzoek van de vrouw
daartoe, met spoed tot de inschrijving van de vaststelling van het ouderschap van de man over

4 De beoordeling
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4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

het (nog) ongeboren kind over te gaan.

De vrouw moet haar eigen kosten van de procedure dragen.

De rechtbank:

stelt vast dat:
- [naam], geboren op [geboortedatum] en overleden op [datum] in de gemeente [naam], 
de biologische vader is van:
- het (nog) ongeboren kind;

verstaat dat, na het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing over de gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap, het (nog) ongeboren kind de achternaam van de vader, zijnde
“[naam]” zal hebben;

bepaalt dat de vrouw haar eigen kosten van de procedure draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.W. Kuip, (kinder)rechter, in tegenwoordigheid van
F. Wolters als griffier en in het openbaar uitgesproken op 20 mei 2021.

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of
verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

5 De beslissing
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Instantie Rechtbank Limburg

Datum uitspraak 31-03-2021

Datum publicatie 08-04-2021

Zaaknummer C/03/270871 / FA RK 19-4068

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Bevel DNA onderzoek i.v.m. vaststellen afstammingsrelatie minderjarige met de
man, dwangsom heeft als prikkel niet gewerkt, welke gevolgen aan verbinden?,
zwaarwegend belang dat minderjarige duidelijkheid krijgt over afstamming door
DNA onderzoek rechtvaardigt zwaarder dwangmiddel van lijfsdwang,
proportioneel middel, gemotiveerde beslissing van uitvoerbaarheid bij voorraad.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2021-0089 
EB 2021/64 

Uitspraak

Zittingsplaats Maastricht

Familie en jeugd

Datum uitspraak: 31 maart 2021

Zaaknummer: C/03/270871 / FA RK 19-4068

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft de volgende
beschikking gegeven in de zaak van:

[verzoeker] ,

verzoeker, verder te noemen: de man,

wonend te [woonplaats 1] ,

voor zover het zijn vermogensrechtelijke belangen betreft vertegenwoordigd door zijn bewindvoerder
[naam bewindvoerder] , h.o.d.n. [handelsnaam] , gevestigd te [vestigingsplaats] ,

advocaat mr. R.W.C. Vranken, kantoorhoudend te Heerlen.

ECLI:NL:RBLIM:2021:3117

RECHTBANK LIMBURG
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Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[de vrouw] ,

verder te noemen: de vrouw,

wonend te [woonplaats 2] ,

advocaat mr. M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens, kantoorhoudend te Kerkrade,

ter zake de voorwaardelijke verzoeken betreffende de erkenning van de hieronder genoemde
minderjarige tevens:

de minderjarige:

[minderjarige] ,

verder te noemen: [minderjarige] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

in rechte vertegenwoordigd door mr. R.P.F. Rober,

advocaat, kantoorhoudend te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

in zijn hoedanigheid van bijzondere curator voor [minderjarige] ,

verder te noemen: de bijzondere curator,

[belanghebbende] ,

verder te noemen: [belanghebbende] ,

wonend te [woonplaats 3] .

In zijn hoedanigheid als vermeld in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in
de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidoost-Nederland, locatie Maastricht,

verder te noemen: de raad.

Wederom gezien de stukken, waaronder de beschikking van 17 november 2020 van deze rechtbank.

De rechtbank heeft kennisgenomen van:

de brief van 10 december 2020 van de bijzondere curator en het daarbij gevoegde verslag;
de brief van 22 december 2020 van de advocaat van de vrouw;
de brief van 30 december 2020 van de advocaat van de man;
de brief van 15 januari 2021 van de advocaat van de vrouw.

1 Het verdere verloop van de procedure

47



De vrouw heeft om voortzetting van de mondelinge behandeling verzocht. De rechtbank heeft daartoe
geen aanleiding gezien.

2.1.

Bij – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – beschikking van 3 april 2020 van deze rechtbank is de
vrouw bevolen om binnen een maand na de schriftelijke mededeling van de advocaat van de man aan
de advocaat van de vrouw dat het DNA-testpakket bij de huisarts van [minderjarige] is afgegeven
haar volledige medewerking (inclusief die van [minderjarige] ) te verlenen aan de uitvoering van de
beschikbare vaderschapstest van Consanguinitas door binnen voormelde termijn DNA-materiaal van
haar en [minderjarige] te laten afnemen door de huisarts van [minderjarige] ( [naam huisarts] van
Huisartsenpraktijk Centrum Hoensbroek), op verbeurte van een dwangsom van € 100,-- voor iedere
dag dat de vrouw daarmee in gebreke blijft, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van €
5.000,--.

2.2.

Vast staat dat de vrouw niet binnen een maand na voormelde schriftelijke mededeling van de
advocaat van de man aan de advocaat van de vrouw haar medewerking heeft verleend aan de
uitvoering van de beschikbare vaderschapstest van Consanguinitas. Op 6 juli 2020 is op verzoek van
de man de beschikking van 3 april 2020 aan de vrouw betekend en is aan haar bevel gedaan aan de
inhoud van die beschikking te voldoen op verbeurte van een dwangsom. Ook na betekening van die
beschikking heeft de vrouw niet haar medewerking aan de uitvoering van de vaderschapstest van
Consanguinitas verleend.

2.3.

Bij beschikking van 17 november 2020 is bepaald dat de (opvolgend) bijzondere curator een verslag
moet uitbrengen over zijn bevindingen en daarbij een standpunt moet innemen over de
voorwaardelijke verzoeken betreffende de erkenning van [minderjarige] .

De bijzondere curator heeft zich in het door hem ingediende verslag op het standpunt gesteld dat het
in het belang van [minderjarige] is (ook voor zijn identiteitsontwikkeling in de nabije toekomst) dat
zekerheid komt over zijn biologische afstamming.

2.4.

De man heeft primair gesteld dat ten gevolge van de (processuele) houding van de vrouw in
samenhang met het bepaalde in artikel 21 juncto artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (hierna: Rv) zijn voorwaardelijke verzoeken moeten worden toegewezen. De vrouw
heeft voldoende gelegenheid gehad om haar medewerking aan de vaderschapstest te verlenen. De
verschuldigde dwangsommen konden niet bij haar worden geïnd vanwege de te beperkte financiële
middelen c.q. inkomsten aan haar zijde. Door geen medewerking aan de vaderschapstest te verlenen
heeft zij de waarheidsplicht ex artikel 21 Rv geschonden. Daaraan dient volgens de man door de
rechtbank de gevolgtrekking te worden verbonden dat hij de biologische vader van [minderjarige] is.

2 De verdere beoordeling
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Subsidiair heeft de man verzocht hem verlof te verlenen de beschikking van 3 april 2020 van deze
rechtbank ten uitvoer te doen leggen door middel van lijfsdwang en de vrouw gedurende een door de
rechtbank te bepalen periode in gijzeling te doen nemen totdat zij de benodigde medewerking aan de
DNA-test heeft verleend. De man heeft gesteld dat het pressiemiddel van de dwangsom de facto geen
impact heeft, omdat de dwangsommen niet kunnen worden geïnd. Ook heeft de man verzocht om
eventuele extra kosten van een DNAtest volledig voor rekening van de vrouw te laten komen. Daarbij
heeft hij er op gewezen dat zijn DNAmateriaal reeds in het voorjaar van 2020 is afgenomen en dat
daarmee de vraag aan de orde is of dat DNAmateriaal, en bijgevolg de beschikbare DNAtest, nog wel
bruikbaar is. Mogelijk moeten er bijkomende kosten worden gemaakt om een geldige DNA-test te
kunnen afnemen.

2.5.

De vrouw heeft aangevoerd dat de man weliswaar heeft gesteld dat de dwangsommen niet kunnen
worden geïncasseerd, maar dat hij dat niet nader heeft gemotiveerd. Hij heeft niet aangevoerd welke
maatregelen hij, behalve het exploot van betekening, nog verder heeft genomen. Zij verzet zich tegen
de verzochte lijfsdwang. Zij heeft aangevoerd dat zij de zorg heeft over haar gezin, bestaande uit vijf
kinderen, variërend in de leeftijd van 1,5 jaar tot 8 jaar. Lijfsdwang is in die situatie volstrekt
disproportioneel en zeker niet in het belang van de vijf kinderen die de zorg van hun moeder dringend
behoeven.

2.6.

Dat de vrouw de waarheidsplicht heeft geschonden door geen medewerking aan de uitvoering van de
beschikbare vaderschapstest van Consanguinitas te verlenen, daarin kan de rechtbank de man niet
volgen. Bij artikel 21 Rv gaat het om de verplichting van partijen de voor de beslissing van belang
zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Dat de vrouw tot nu toe niet heeft meegewerkt
aan de uitvoering van de beschikbare vaderschapstest, kan niet worden aangemerkt als een
schending van de waarheidsplicht door de vrouw.

Voor zover de man ook heeft verwezen naar artikel 22 Rv zal de rechtbank daaraan voorbijgaan,
omdat de man niet heeft toegelicht in hoeverre dat artikel van belang is in verband met de
nietmedewerking van de vrouw aan de uitvoering van de beschikbare vaderschapstest.

2.7.

Uit de stelling van de man dat de verschuldigde dwangsommen niet bij de vrouw konden worden
geïnd vanwege de te beperkte financiële middelen c.q. inkomsten aan haar zijde leidt de rechtbank af
dat de deurwaarder, die de beschikking van 3 april 2020 op verzoek van de man aan de vrouw heeft
betekend, na eigen onderzoek te hebben gedaan, aan de man kenbaar heeft gemaakt dat de
dwangsommen niet bij de vrouw konden worden geïnd vanwege haar financiële situatie. De vrouw
heeft alleen aangevoerd dat de man niet inzichtelijk heeft gemaakt welke executiemaatregelen hij na
betekening van de beschikking van 3 april 2020 nog heeft genomen. Zij heeft echter niet betwist dat
de dwangsommen niet bij haar konden worden geïnd vanwege haar financiële situatie, zoals de man
heeft gesteld. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de
bij beschikking van 3 april 2020 aan de vrouw opgelegde dwangsom als financiële prikkel voor haar
om haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van de beschikbare vaderschapstest niet het
beoogde effect heeft opgeleverd.
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De rechtbank ziet zich daarmee gesteld voor de vraag welke gevolgtrekking zij aan de
nietmedewerking van de vrouw zal verbinden.

In de beschikking van 3 april 2020 heeft de rechtbank het volgende overwogen:

“Evident is dat de man onder de gegeven omstandigheden een door artikel 8 EVRM beschermd recht heeft
om zekerheid te krijgen over zijn biologisch vaderschap van [minderjarige] door het uitvoeren van een DNA-
onderzoek. Ook [minderjarige] heeft een door artikel 8 EVRM beschermd recht om zekerheid te krijgen over
zijn biologische afstamming. De biologische afstamming maakt immers deel uit van de identiteit van een
persoon. Als komt vast te staan dat de man de biologische vader is van [minderjarige] , betekent dat dat
[minderjarige] een aanmerkelijk gedeelte van zijn identiteit aan de man ontleent. Voor de
identiteitsontwikkeling van [minderjarige] is het daarom van zwaarwegend belang dat er duidelijkheid
komt.”

De rechtbank acht het voor [minderjarige] nog steeds van zwaarwegend belang dat hij zekerheid
krijgt over zijn biologische afstamming. De rechtbank zal aan de niet-medewerking van de vrouw aan
de beschikbare vaderschapstest van Consanguinitas niet de gevolgtrekking verbinden dat de
voorwaardelijke verzoeken van de man moeten worden toegewezen, zoals de man heeft bepleit,
omdat dan de bestaande onzekerheid over de biologische afstamming van [minderjarige] blijft
voortduren, hetgeen niet in het belang is van een evenwichtige identiteitsontwikkeling van
[minderjarige] .

2.8.

Daarmee komt de rechtbank toe aan het verzoek van de man om de beschikking van 3 april 2020
uitvoerbaar bij lijfsdwang te verklaren.

Voldoende aannemelijk is geworden dat de aan de vrouw opgelegde dwangsom onvoldoende
uitkomst heeft geboden. Immers, overduidelijk is dat die dwangsom voor haar tot nu toe onvoldoende
prikkel is geweest om haar medewerking aan de beschikbare vaderschapstest te verlenen.

De rechtbank is, de belangen van de man en de vrouw tegenover elkaar afwegende en daarbij de
belangen van [minderjarige] mede in aanmerking genomen, van oordeel dat het belang van de man
rechtvaardigt dat nu lijfsdwang wordt toegepast. [minderjarige] is op [geboortedatum] geboren. Ter
zitting in kort geding van 24 oktober 2018 zijn de man en de vrouw overeengekomen dat de vrouw zal
meewerken aan een vaderschapstest met betrekking tot [minderjarige] . Inmiddels zijn meer dan
twee jaren verstreken, zonder dat de vrouw haar medewerking aan een vaderschapstest heeft
verleend. Ook het in de onderhavige procedure aan haar gegeven bevel om haar medewerking aan de
beschikbare vaderschapstest van Consanguinitas te verlenen heeft, ondanks de aan haar opgelegde
dwangsom, niet tot haar medewerking geleid. Door haar weigerachtige houding is de afgelopen jaren
de onzekerheid over de biologische afstamming van [minderjarige] blijven voortduren. De rechtbank is
van oordeel dat aan die houding van de vrouw dringend een halt moet worden toegeroepen en dat
daarom lijfsdwang ten aanzien van haar gerechtvaardigd is.

Aannemelijk is dat het eerder door de man aangeschafte DNA-testpakket van Consanguinitas niet
meer bruikbaar is, omdat het DNA-materiaal van de man al geruime tijd geleden is afgenomen. De
rechtbank ziet daarom aanleiding op de voet van artikel 194 Rv ambtshalve een
deskundigenonderzoek te bevelen naar het DNAmateriaal van de man, [minderjarige] en de vrouw ter
beantwoording van de vraag of de man de biologische vader van [minderjarige] is en zo ja, met welke

50



mate van waarschijnlijkheid. De rechtbank zal bepalen dat de vrouw haar medewerking aan het
bevolen DNA-onderzoek moet verlenen.

De rechtbank zal de in het dictum nader genoemde deskundige, verbonden aan Verilabs, gevestigd te
Gouda, benoemen voor het uitvoeren van een rechtsgeldig DNA-onderzoek, waarbij het onderzoek
van het DNA-materiaal plaatsvindt in een laboratorium dat is geaccrediteerd volgens de ISO 17025
norm en het onderzoek wordt verricht conform de aanbevelingen van de Paternity Testing Commission
of the International Society of Forensic Genetics (ISFG). Op grond van de aanbevelingen van de ISFG
vindt de persoonsidentificatie van de testpersonen en de afname van het DNA-materiaal plaats
volgens een vaste procedure, zodat de identiteit van de betrokkenen en de afname van het DNA-
materiaal van de betrokkenen is gewaarborgd.

De kosten van de deskundige worden begroot op € 685,-- en zullen in verband met de aan de man en
de vrouw verleende toevoegingen voor rechtsbijstand uit ’s Rijks kas worden voorgeschoten. Bij de
vervolgbeslissing zal de rechtbank de uiteindelijke kosten van de deskundige vaststellen en bepalen
wie van partijen die kosten dient te dragen.

2.9.

De rechtbank zal bepalen dat de vrouw in gijzeling kan worden genomen als zij niet haar
medewerking verleent aan het door de rechtbank bevolen DNA-onderzoek.

De medewerking van de vrouw aan het bevolen DNA-onderzoek houdt in dat zij binnen veertien
dagen na deze beschikking zelf met Verilabs contact moet opnemen en een afspraak voor DNA-afname
moet maken op de eerste datum die Verilabs beschikbaar heeft (waarbij de vrouw haar agenda voor
deze afspraak moet vrij maken en zich moet richten naar de agenda van Verilabs) waarna zij met
[minderjarige] op het door Verilabs bepaalde tijdstip bij de afnamelocatie van Verilabs in Maastricht
(Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht) moet verschijnen, met een legitimatiebewijs van haar en als
[minderjarige] zelf over een legitimatiebewijs beschikt, ook zijn legitimatiebewijs en anders een recent
authentiek afschrift van de geboorteakte van [minderjarige] , om daar DNAmateriaal van haar en
[minderjarige] af te laten nemen, waarbij in verband met de identificatie van de vrouw en
[minderjarige] een foto wordt gemaakt van beiden.

De DNAafname gebeurt op een laagdrempelige manier door met een wattenstaafje wangslijm van de
vrouw en [minderjarige] af te nemen.

De vrouw moet de rechtbank binnen veertien dagen na deze beschikking via haar advocaat schriftelijk
laten weten of zij met [minderjarige] haar medewerking aan het bevolen DNAonderzoek verleent en
op welke dag en uur zij met Verilabs heeft afgesproken, zoals hiervoor is omschreven. De rechtbank
zal die datum bij Verilabs verifiëren en ook controleren of deze datum voor Verilabs inderdaad de
eerste beschikbare datum is.

Indien de vrouw niet binnen voormelde termijn van veertien dagen aan de rechtbank laat weten dat
zij de benodigde medewerking verleent en dag en uur van de afspraak bij Verilabs doorgeeft, dan kan
ten aanzien van haar lijfsdwang worden toegepast, in eerste instantie voor een periode van maximaal
12 uren. Eén week na de afloop van de laatste tenuitvoerlegging van deze lijfsdwang kan de man een
volgende lijfsdwang ten uitvoer leggen die telkens met 12 uur wordt verlengd ten opzichte van de
laatste, zo oplopend tot maximaal 72 uur lijfsdwang. De vrouw kan de tenuitvoerlegging van elke
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2.10.

volgende lijfsdwang uitsluitend voorkomen door te zorgen voor de daadwerkelijke afname van het
DNA materiaal van haar en [minderjarige] door Verilabs en die afname met een bewijsstuk van Verilabs
in deze procedure over te leggen.

Voor zover de vrouw heeft aangevoerd dat lijfsdwang, gelet op de zorg die zij heeft voor haar vijf
kinderen, disproportioneel is overweegt de rechtbank dat de vrouw het zelf in de hand heeft of
toepassing aan de lijfsdwang wordt gegeven. Wil zij het patroon van steeds terugkerende en
mogelijke qua duur oplopende ingijzelingstelling doorbreken, dan moet zij zorgen dat zij zo spoedig
mogelijk zelf een afspraak maakt met Verilabs voor de DNAafname van haar en [minderjarige] op de
afnamelocatie van Verilabs in Maastricht. Totdat het DNA-materiaal van haar en [minderjarige] door
Verilabs is afgenomen, kan zij steeds (met tussenpozen) in gijzeling worden gesteld.

De lijfsdwang kan niet worden ten uitvoer gelegd dan een dag na betekening aan de vrouw van de
onderhavige beschikking, waarin de uitvoerbaarheid bij lijfsdwang wordt toegestaan

De beschikking zal ten aanzien van het bevel medewerking aan het DNA-onderzoek als de toepassing
van de lijfsdwang uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. De rechtbank acht het, gezien de nog
steeds voortdurende onzekerheid over de biologische afstamming van [minderjarige] , dringend
noodzakelijk dat op korte termijn een zwaarder dwangmiddel kan worden geëxecuteerd. De belangen
van de man en [minderjarige] om duidelijkheid te krijgen over hun afstammingsrelatie en bij
bevestigend antwoord daarop om duidelijkheid te krijgen over de vraag of zij omgang met elkaar
dienen te krijgen, wegen daarbij zwaarder dan die van de vrouw zo zij zich middels een hoger beroep
tegen deze beschikking zou willen verzetten tegen de bevolen medewerking op straffe van lijfsdwang.

Pas als de vrouw met [minderjarige] bij de afnamelocatie van Verilabs is verschenen en zij de
benodigde medewerking aan de DNA-afname van haar en [minderjarige] heeft verleend, dient
Verilabs de man op te roepen voor de DNA-afname. Het adres van de man zal daartoe per
separate brief aan Verilabs worden meegedeeld.

De deskundige dient daarna een schriftelijk gemotiveerd bericht met een duidelijke conclusie ter
griffie van de rechtbank in te leveren, met een opgave van de kosten van de deskundige.

Nadat het deskundigenbericht ter griffie is ingekomen, zullen partijen van de griffier een afschrift
daarvan ontvangen met een opgave van de kosten van de deskundige en zullen zij in de
gelegenheid worden gesteld zich binnen veertien dagen schriftelijk uit te laten over het
deskundigenbericht en over de vraag wie van partijen de kosten van de deskundige dient te
dragen. De rechtbank zal daarna een beslissing nemen over het verdere vervolg van de
procedure.

2.11.

De rechtbank houdt de beslissing op de voorwaardelijke verzoeken en het verzoek over de kosten
van het extra DNA-onderzoek aan, pro forma voor vier maanden, in afwachting van nader bericht
van partijen, dan wel van het deskundigenbericht en de reacties van partijen daarop.

De rechtbank:

3 De beslissing
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beveelt een onderzoek naar het DNA-materiaal van de man, [minderjarige] en de vrouw ter
beantwoording van de vraag of de man de biologische vader is van [minderjarige] en zo ja, met welke
mate van waarschijnlijkheid;

benoemt tot deskundige om voornoemd onderzoek te verrichten: een DNA-deskundige, verbonden
aan Verilabs, gevestigd aan de Noothoven van Goorstraat 11-D, 2806 RA Gouda (telefoonnummer 085
- 105 1415);

stelt het voorschot op de kosten van de deskundige vast op € 685,-- en bepaalt dat het voorschot ten
laste van ’s Rijks kas komt;

bepaalt dat de vrouw samen met [minderjarige] haar medewerking aan het bevolen DNAonderzoek
dient te verlenen, een en ander zoals hiervoor onder 2.9. is overwogen;

verklaart deze beschikking, voor zover het de medewerking van de vrouw en [minderjarige] aan het
bevolen DNA-onderzoek betreft, uitvoerbaar bij lijfsdwang, zoals hiervoor onder 2.9. is overwogen, en
verklaart deze beschikking ook in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat de deskundige pas contact dient op te nemen met de man voor de afname van zijn DNA-
materiaal, nadat de vrouw met [minderjarige] bij Verilabs haar medewerking heeft verleend aan de
afname van het DNA-materiaal van haar en [minderjarige] ;

bepaalt dat de deskundige, zodra dat mogelijk is, een schriftelijk gemotiveerd bericht met een
duidelijke conclusie ter griffie zal inleveren, met een opgave van de kosten van de deskundige;

bepaalt dat partijen van de griffier een afschrift van het deskundigenbericht met een opgave van de
kosten van de deskundige zullen ontvangen en in de gelegenheid zullen worden gesteld zich binnen
veertien dagen schriftelijk uit te laten over het deskundigenbericht en over de vraag wie van partijen
de kosten van de deskundige dient te dragen;

houdt de beslissing op de voorwaardelijke verzoeken en het verzoek betreffende de kosten van het
extra DNA-onderzoek aan, pro forma voor vier maanden, in afwachting van nader bericht van partijen,
dan wel van het deskundigenbericht en de reacties van partijen daarop.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H.J. Frénay, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 31 maart 2021.
JR
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Tegen deze beschikking kan, voor zover definitief is beslist, uitsluitend door tussenkomst van een
advocaat, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch:
a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de
griffier) is verstrekt of verzonden, binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak;
b. door andere belanghebbenden binnen 3 maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking
hun op andere wijze bekend is geworden.
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1.1.

-
-
-
-

1.2.

in de zaak van:

[naam vader] , de vader,

wonende te [woonplaats vader] , [land vader] ,

advocaat mr. M. Veken te Rotterdam.

In deze zaak zijn belanghebbenden:

[naam juridische vader] , hierna: [naam juridische vader] ,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

en

[naam tante] , de tante,

wonende in [land] ,

advocaat mr. L.M. Baltazar de Seixas te Spijkenisse.

In deze zaak is als bijzondere curator opgetreden:

mr. A.C. van Seventer, advocaat te Rotterdam, hierna te noemen de bijzondere curator.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank van 11 februari 2020;

- de (herstel)beschikking van deze rechtbank van 26 februari 2020;

het deskundigenbericht van 24 juli 2020;
de brieven van de zijde van de vader van 30 juli 2020 en 27 oktober 2020 (met bijlagen);
de brieven van de zijde van de tante van 10 augustus 2020, 26 oktober 2020 (met een bijlage)

en 29 oktober 2020 (met een bijlage);
de brief van de zijde van de bijzonder curator van 22 oktober 2020.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 6 november 2020. Daarbij zijn
verschenen:

de advocaat van de vader;
de tante, bijgestaan door haar advocaat;
de bijzondere curator;
de raad voor de kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht (hierna: de raad), ter zitting

vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger] .

De vader is gehoord via beeld- en geluidsverbinding. [naam juridische vader] is, hoewel daartoe
behoorlijk opgeroepen, niet tijdens de mondelinge behandeling verschenen.

1. De procedure
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.

De vader en de vrouw hebben een affectieve relatie gehad.

Op 27 december 2018 is te [geboorteplaats minderjarige] , [land] , uit [naam vrouw] (hierna: de
vrouw) geboren:

[naam minderjarige] , hierna te noemen de minderjarige.

[naam juridische vader] heeft de minderjarige erkend voordat de minderjarige werd geboren.

De vrouw is op 4 februari 2019 te Leuven, België, overleden.

Bij beschikking van 23 april 2019 is de tante benoemd tot voogdes over de minderjarige.

De tante, [naam juridische vader] en de minderjarige hebben de Nederlandse nationaliteit. De
vader heeft de Surinaamse nationaliteit.

De tante is tijdens de procedure met de minderjarige verhuisd naar België.

Bij beschikking van 11 februari 2020 heeft de rechtbank een deskundigenbericht bevolen en is
behandeling van de zaak in afwachting daarvan aangehouden. De rechtbank verwijst naar en
neemt over wat is opgenomen in die beschikking.

Volgens het deskundigenbericht van dr. [naam deskundige] van 24 juli 2020 is het
verwantschapsonderzoek positief in die zin, dat het praktisch bewezen is dat de vader de
biologische vader is van de minderjarige. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat voldoende
is komen vast te staan dat de vader de verwekker is van de minderjarige.

Omdat de minderjarige ten tijde van de indiening van het verzoekschrift zijn gewone verblijfplaats
in Nederland had en de Nederlandse nationaliteit bezit, is de Nederlandse rechter op grond van
artikel 3 Rv bevoegd van de verzoeken kennis te nemen.

Vernietiging erkenning

De bijzondere curator verzoekt namens de minderjarige de erkenning van de minderjarige
door de juridische vader ( [naam juridische vader] ) te vernietigen. De bijzondere curator
voert aan dat uit de gevoerde gespreken met belanghebbenden is gebleken dat haar
onderhavige verzoek in het belang van de minderjarige is.

Op grond van artikel 1:205 lid 1a en lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan een
verzoek tot vernietiging van de erkenning op grond van het feit dat de erkenner niet de
biologische vader van het kind is, bij de rechtbank worden ingediend door het kind, binnen
drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de juridische vader
vermoedelijk niet de biologische vader is. Indien het kind evenwel gedurende zijn
minderjarigheid bekend is geworden met dit feit kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat

2. De vaststaande feiten

3. De verdere beoordeling
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3.4.3.

3.4.4.

3.5.1.

-
-
-

3.5.2.

3.5.

3.6.1.

3.6.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.

het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

[naam juridische vader] heeft geen verweer gevoerd tegen het verzoek van de bijzondere
curator.

Gelet op voormeld deskundigenbericht van 24 juli 2020 en het advies van de raad om het
verzoek toe te wijzen, zal de rechtbank het verzoek toewijzen.

Vervangende toestemming erkenning

Het verzoek strekt tot het aan de vader verlenen van vervangende toestemming tot
erkenning van de minderjarige.

Op grond van artikel 10:95 lid 1 BW is het recht van de staat waarvan de vader de
nationaliteit bezit van toepassing op de vraag of de vader bevoegd is tot erkenning van de
minderjarigen, alsmede op de voorwaarden voor erkenning.

De vader heeft de Surinaamse nationaliteit. Op grond van het recht van Suriname, met name
de artikelen 335 en 336 van het Burgerlijk Wetboek van Suriname (hierna: SBW), kan de
vader een minderjarig kind erkennen als:

de erkenning niet het gevolg is van dwang, dwaling of bedrog;
de erkenner de leeftijd heeft van 18 jaar bereikt en ongehuwd is;
er geen beletselen zijn in de zin van artikel 83 en 84 SBW (verwantschap tussen de

ouders).

Op grond van de inhoud van de stukken en de tijdens de mondelinge behandeling gegeven
toelichtingen is de rechtbank van oordeel dat is voldaan aan de vereisten die het recht van
Suriname stelt aan de bevoegdheid van de vader en aan de voorwaarden voor erkenning. De
vader kan de minderjarige erkennen.

De rechtbank kan naar analoge toepassing van artikel 336 SBW toestemming verlenen tot
erkenning als de moeder daartoe niet in staat is. De moeder is daartoe niet in staat. De rechtbank
zal het verzoek van de vader toewijzen.

De beslissing inzake de vervangende toestemming voor erkenning zal niet uitvoerbaar bij
voorraad worden verklaard, aangezien de persoon aan wie de vervangende toestemming
tot erkenning is verleend, pas kan erkennen op het moment dat de uitspraak in kracht van
gewijsde is gegaan.

Beëindiging voogdij, ouderlijk gezag, hoofdverblijf minderjarige

Artikel 16 lid 1 van het Kinderbeschermingsverdrag 1996 knoopt aan bij het recht van de
staat van de gewone verblijfplaats van het kind. Volgens lid 3 van dit artikel blijft de op
grond van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind bestaande
ouderlijke verantwoordelijkheid bestaan na verplaatsing van die gewone verblijfplaats naar
een andere staat, zodat voorliggende verzoeken worden beheerst door Nederlands recht.

Tussen partijen is in geschil of de minderjarige na het onverwacht overlijden van zijn
moeder op 4 februari 2019 verder moet opgroeien bij zijn vader in Suriname of bij zijn tante
in (eerst Nederland en nu) België.

Bij de beoordeling van dit geschilpunt neemt de rechtbank als uitgangspunt dat een kind het
beste kan opgroeien bij zijn ouders, en als een van hen overlijdt, bij de overgebleven ouder.
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3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.8.1.

3.8.

Dit uitgangspunt strookt met boek 1 BW waarin bijvoorbeeld in beginsel aan de ouder(s)
wordt toegekend het gezag, wat de plicht inhoudt tot verzorging en opvoeding, de
verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind
alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Zie onder andere
1:245, 247 en 251 BW. Gelet op dit uitgangspunt rust op de tante de plicht om haar
standpunt te onderbouwen dat er reden is om hiervan af te wijken. Zij slaagt hierin niet.

In het algemeen onderbouwt de tante niet dat het voor een kind het meest in zijn belang is
om, na een of twee jaar, te blijven wonen bij wie het kind tot die tijd heeft gewoond. De
tante verwijst hiervoor niet naar literatuur of andere bronnen. De raad neemt een dergelijk
standpunt ook niet in. De juistheid van die stelling is de rechtbank evenmin ambtshalve
bekend. Daarmee is de enkele omstandigheid dat de minderjarige tot dusver bij zijn tante is
opgegroeid, geen grond voor het oordeel dat hij bij haar moet blijven wonen.

De tante onderbouwt verder onvoldoende, gelet op de weerspreking door de vader, dat het
juist voor de minderjarige wel het meest in zijn belang is om na een, bijna twee jaar te
blijven wonen bij haar.

Niet komt vast te staan dat de vader ongeschikt is om voor de minderjarige te zorgen, hem
op te voeden en de bijkomende verantwoordelijkheden te dragen. Desgevraagd tijdens de
mondelinge behandeling legt de tante voor de gestelde criminele activiteiten van de vader
alleen een verband tussen de erkenning door de vader en het verkrijgen van onroerend
goed in Suriname waarvoor van belang zou zijn dat de man de vader is van de minderjarige.
Uit alleen het kunnen verkrijgen van onroerend goed volgt niet een ongeschiktheid als vader.
De tante stelt verder niet dat de vader ongeschikt is als ouder.

Wel komt vast te staan dat de minderjarige een volle zus ( [naam zus minderjarige] ) en
broer ( [naam broer minderjarige] ) heeft in Suriname en dat zij hun moeder vanuit Suriname
hebben zien vertrekken met in haar buik een baby (de minderjarige). Hieruit volgt voor de
rechtbank een belang voor de ontwikkeling van de minderjarige, van zijn broer en van zijn
zus om met elkaar herenigd te worden en om samen op te groeien. De tante maakt niet
inzichtelijk wat de waarde is die zij hieraan toekent en hoe zij dit betrekt in haar standpunt.

Het voormelde is de motivering voor het oordeel dat de minderjarige verder zal opgroeien
bij zijn vader. De verzoeken die daarmee samenhangen, het ouderlijk gezag voor de vader
en beëindiging van de voogdij van de tante, zal de rechtbank toewijzen onder de
voorwaarde dat de erkenning zal zijn ingeschreven van de minderjarige door de vader. De
vader heeft dan alleen het gezag over de minderjarige en kan zelf de hoofdverblijfplaats
vaststellen bij hem.

Ten overvloede vermeldt de rechtbank dat er redenen zijn tot zorg over het opgroeien van
de minderjarige bij de tante. Het is in het belang van de minderjarige dat een procedure als
deze niet langer duurt dan strikt genomen noodzakelijk. De vrouw heeft dit belemmerd door
niet direct haar medewerking te verlenen aan een DNA-onderzoek. Daarbij is het in het
belang van de minderjarige dat hij weet van wie hij afstamt. De raad heeft dit tijdens de
mondelinge behandeling ook benadrukt. Desondanks is gesteld en niet weersproken dat de
tante de minderjarige haarzelf mama laat noemen en, ook na de uitkomst van het DNA-
onderzoek, de heer [naam juridische vader] papa laat noemen. Het is belangrijk voor de
minderjarige dat de tante hem voorbereidt op de hereniging met zijn vader, zijn zus en broer,
op zijn toekomst in Suriname en dat zij omgang met de vader vooruitlopend op het vertrek
naar Suriname verbaal en non verbaal zo goed als zij kan, zal ondersteunen.

Voorlopige voogdij

Afgezien van het feit dat de vader een verzoek tot voorlopige of tijdelijke voogdij alleen
mondeling en pas tijdens de mondelinge behandeling heeft gedaan, komen geen feiten vast
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te staan waaruit volgt dat is voldaan aan de vereisten die de wet daarvoor stelt in
bijvoorbeeld artikel 1:241, 296, 297 BW.

De vader zal het gezag verkrijgen nadat de erkenning is ingeschreven. Die inschrijving is
mogelijk na het in kracht van gewijsde gaan van deze beschikking. Dat betreft een periode
van drie maanden na heden. In die periode kan de vader zijn plan uitvoeren om verlof te
vragen van zijn werk, naar België te gaan, omgang te hebben met de minderjarige, zodat de
minderjarige kan wennen aan zijn vader en aansluitend mee kan gaan naar Suriname.

Proceskosten

Over het betalen van de kosten voor het DNA-onderzoek oordeelt de rechtbank als volgt.
De vader stelt onweersproken dat hij al voordat hij een procedure is gestart, heeft gevraagd
aan de tante om mee te werken aan een DNA-onderzoek en dat de tante (en [naam
juridische vader] , de juridische vader) daartoe niet bereid was (waren). In deze procedure
heeft de tante eerst het standpunt ingenomen dat een DNA-onderzoek niet nodig is en heeft
zij haar medewerking daaraan niet verleend. Zij was er zeker van dat de vader de
biologische vader niet kon zijn, ook al was zij in elk geval niet zelf aanwezig bij de conceptie.
Deze houding van de tante tegenover een DNA-onderzoek en het feit dat het standpunt van
de tante onjuist is gebleken, rechtvaardigen dat de tante de kosten van het onderzoek
betaalt.

Voor de overige kosten van de procedure neemt de rechtbank in aanmerking dat ook deze
zaak een geschil betreft waarbij de familierechtelijke banden een belangrijke rol spelen.
Daarbij werden beide partijen geconfronteerd met het onverwacht overlijden van een voor
hen belangrijk persoon, terwijl partijen zelf met elkaar geen goede band hebben. Onder die
omstandigheden ziet de rechtbank voor de overige kosten geen reden om af te wijken van
het uitgangspunt om de kosten van een procedure te compenseren bij zaken waarin de
familierechtelijke banden een belangrijke rol spelen.

De rechtbank:

vernietigt de erkenning van de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum
minderjarige] 2018 te [geboorteplaats minderjarige] , [land] door [naam juridische vader],

verleent de vader, [naam vader], geboren op [geboortedatum vader] , [geboorteplaats vader] ,
[geboorteland vader] , vervangende toestemming voor erkenning van de minderjarige;

ontslaat de tante, [naam tante], met ingang van de datum waarop de erkenning zal zijn
ingeschreven van de minderjarige door de vader, als voogd van de minderjarige;

bepaalt dat de vader, met ingang van de datum waarop de erkenning zal zijn ingeschreven van
de minderjarige door de vader, is belast met het ouderlijk gezag over de minderjarige;

veroordeelt de tante tot het betalen van de kosten van het deskundigenbericht, zijnde een
bedrag van € 960,-, binnen twee weken na de datum van ontvangst van de nota met
betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak;

4. De beslissing
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verklaart deze beschikking, behalve voor de vervangende toestemming zoals vermeld onder 4.2.,
uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten voor het overige, in die zin dat iedere partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Klomp, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier C. Naujoks, op 27 november 2020.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een
advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. De verzoekende partij en
verschenen belanghebbenden moeten het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na
de dag van de uitspraak instellen. Andere belanghebbenden moeten het beroep instellen binnen
drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend
is geworden.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 21-01-2021

Datum publicatie 08-02-2021

Zaaknummer 200.279.798/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Huiselijk geweld is een factor waarmee de rechter rekening moet houden bij
beslissingen over gezag en omgang. Verdrag van Istanbul.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2021-0038 
EB 2021/83 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.279.798/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 188345)

beschikking van 21 januari 2021

in de zaak van

[verzoeker] ,

op dit moment gedetineerd in de penitentiaire inrichting [A] te [B] ,
verzoeker in hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. A. Mulder te Groningen,

en

ECLI:NL:GHARL:2021:771

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2
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3.2

3.3

[verweerster] ,

wonende te [C] ,

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. A. Atema te Groningen.

Het hof verwijst hiervoor naar de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen
(hierna: de rechtbank), van 31 maart 2020, uitgesproken onder bovenstaand zaaknummer (hierna: de
bestreden beschikking).

Het hof heeft de volgende stukken in het dossier:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 10 juni 2020;

- het verweerschrift;

- een journaalbericht van mr. Mulder van 23 juni 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Mulder van 3 juli 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Mulder van 24 augustus 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Mulder van 7 december 2020 met productie(s).

De mondelinge behandeling was op 7 januari 2020. De vrouw is in persoon verschenen,
bijgestaan door haar advocaat. De man is, met bericht vooraf, niet op de zitting gekomen. Namens
de man is zijn advocaat verschenen.

3. De feiten

Partijen zijn de ouders van:

- [de meerderjarige1] (hierna: [de meerderjarige1] ), geboren [in] 1997,

- [de meerderjarige2] (hierna: [de meerderjarige2] ), geboren [in] 2002,

- [de minderjarige1] (hierna: [de minderjarige1] ), geboren [in] 2012.

Tot aan de bestreden beschikking hadden partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag over de toen
nog minderjarige kinderen [de meerderjarige2] en [de minderjarige1] .

Bij beschikking van 7 mei 2019 heeft de rechtbank tussen partijen de echtscheiding uitgesproken.
Het huwelijk van partijen is op 18 juni 2019 ontbonden door inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Bij vonnis van 18 februari 2020 is de man wegens poging tot doodslag van de vrouw,
mishandeling van twee hulpverleners en vernieling van de auto van de vrouw, alles op 12 juli
2019, door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijk gevangenisstraf voor de duur van

1 Hoe is de procedure bij de rechtbank geweest?

2 Hoe is de procedure in hoger beroep gegaan?
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vijf jaren. Daarnaast heeft de rechtbank de man een dadelijk uitvoerbaar contactverbod opgelegd
dat inhoudt dat de man zich dient te onthouden van direct en indirect contact met de vrouw
gedurende drie jaren. In hoger beroep is de man bij arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3
september 2020 voor dezelfde feiten veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor
de duur van vijf jaren en is de man een contactverbod met de vrouw en een gebiedsverbod op het
adres van de vrouw opgelegd, beiden van drie jaren.

[de meerderjarige2] is in de loop van deze procedure ( [in] 2020) meerderjarig geworden en de
man heeft zijn hoger beroep voor zover dit [de meerderjarige2] betreft op de zitting ingetrokken.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover hier van belang, het gezamenlijk gezag van partijen
over [de meerderjarige2] en [de minderjarige1] beëindigd en bepaald dat het gezag over hen
voortaan alleen aan de vrouw toekomt. Daarnaast heeft de rechtbank de man het recht op
omgang met de [de meerderjarige2] en [de minderjarige1] ontzegd en bepaald dat de wettelijke
informatie- en consultatieplicht van de vrouw jegens de man voortaan buiten toepassing blijft. De
rechtbank heeft de beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De man is met één grief in hoger beroep gekomen van de beschikking van 31 maart 2020. Hij
verzoekt het hof de bestreden beschikking voor zover het de beslissingen over het gezag, de
omgang en de informatie- en consultatieverplichting voor [de minderjarige1] betreft te vernietigen
en opnieuw beslissende te bepalen dat het gezamenlijk gezag van partijen over [de
minderjarige1] in stand blijft en dat de man recht op omgang heeft met [de minderjarige1] dan wel
een zodanige beslissing te nemen als het hof juist acht.

De vrouw voert verweer en zij verzoekt de bestreden beschikking te bekrachtigen.

Wat vindt het hof in deze zaak van groot belang om bij de beslissing rekening mee te houden?

Bij het nemen van een beslissing over kinderen staat het belang van het kind voorop (artikel 3
Verdrag inzake de rechten van het Kind). Ook het belang van de verzorgende ouder van het kind
moet door de rechter worden meegenomen bij het nemen van een beslissing. Vaak zijn deze
belangen niet te onderscheiden. Wanneer de belangen van de verzorgende ouder worden
geschaad door de andere ouder, met als gevolg dat de verzorgende ouder lichamelijke of
psychische schade oploopt, zal dit namelijk ook schadelijke gevolgen hebben voor het kind. Het
kind is immers, om zich op een gezonde en evenwichtige manier te kunnen ontwikkelen,
afhankelijk van het welzijn en welbevinden van deze ouder.

In deze zaak heeft de man zich schuldig gemaakt aan zeer ernstig geweld tegen de vrouw. Hij
heeft geprobeerd haar om het leven te brengen. Zoals blijkt uit het strafvonnis van de rechtbank
heeft de man de vrouw met zijn vuisten vol op het lichaam en in het gezicht geslagen en

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.4

meermalen met de hak van zijn schoen tegen haar hoofd geschopt terwijl zij op de grond lag. Het
hof vermeldt in het strafarrest dat de man de vrouw volslagen ontremd en op een uiterst
gewelddadige manier heeft mishandeld in het bijzijn van hulpverleners. De vrouw heeft hierdoor
levensbedreigend schedel-/hersenletsel opgelopen met blijvende restverschijnselen. Zou het
geweld zijn voortgegaan, dan zou dit onmiskenbaar tot de dood van de vrouw hebben geleid.
Slechts door het ingrijpen van de hulpverleners is de vrouw niet overleden. Twee hulpverleners
zijn ook door de man mishandeld, aldus het hof. De vrouw heeft enige tijd in coma gelegen en
heeft langdurig moeten revalideren. De vrouw heeft hierdoor ook een psychisch trauma
opgelopen. Zij is nog steeds bang voor de man en wil vanaf het moment dat hij op vrije voeten
komt een civielrechtelijk contactverbod aanvragen.

Het geweld door de man merkt het hof aan als (ex)partnergeweld/huiselijk geweld ook al is het
gepleegd in het gebouw van jeugdzorg. 1

Van (ex)partnergeweld zijn ook kinderen slachtoffer, ook wanneer zij niet getuige waren van het
geweld. Zij kunnen op allerlei manieren merken van het geweld en geconfronteerd worden met de
gevolgen ervan. Bijvoorbeeld bij verwondingen van de ouder en, zoals hier, het in levensgevaar
zijn van de ouder en vervolgens de ziekenhuisopname en het revalidatietraject. 2 Toen dit allemaal
gebeurde was [de minderjarige1] een jongen van net 7 jaar. Dit is een leeftijd waarop een kind
nog sterk afhankelijk is van de zorg van de verzorgende ouder, zodat hij niet alleen feitelijk maar
ook emotioneel langdurig is belast met de gevolgen van het door de man gepleegde geweld tegen
de vrouw. 
De vrouw en [de minderjarige1] hebben recht op veiligheid en rust, en recht op bescherming
hiervan door de overheid en de rechter.

Internationaal recht over huiselijk geweld en familierecht 

Op 1 maart 2016 is in Nederland in werking getreden het Verdrag van de Raad van Europa inzake
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (hierna: Verdrag van
Istanbul). Dit is een mensenrechtenverdrag waarin aan de overheid verplichtingen worden
opgelegd om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden, en wordt aandacht besteed
aan de maatregelen die nodig zijn voor de opvang en bescherming van slachtoffers van geweld
tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

In de memorie van toelichting bij de goedkeuring van het Verdrag van Istanbul 3 staat bij artikel 2
lid 2 dat het verdrag van toepassing is op alle slachtoffers van huiselijk geweld, dus ook mannen
en kinderen. In dezelfde memorie van toelichting staat bij artikel 31 (over voogdij,
omgangsregeling en veiligheid) dat ingevolge het eerste lid van artikel 31 Verdragspartijen
wetgevende of andere maatregelen moeten nemen teneinde te waarborgen dat bij de vaststelling
van de voogdij en omgangsregeling voor kinderen rekening wordt gehouden met gevallen van
geweld die vallen onder de reikwijdte van het Verdrag. Het tweede lid van artikel 31 verplicht
Verdragspartijen te waarborgen dat de uitvoering van een omgangsregeling of de voogdij niet ten
koste gaat van de rechten en de veiligheid van het slachtoffer of de kinderen.

In de Nederlandse wetgeving op het gebied van gezag en omgang wordt niet expliciet genoemd
dat geweld tegen vrouwen/mannen of huiselijk geweld een factor is waarmee de rechter rekening
houdt bij het nemen van zijn beslissing, maar vanzelfsprekend is dat de Nederlandse rechter dat
wel (expliciet) moet (gaan) doen; de veiligheid van de ouder en het kind zal centraal moeten staan
bij de beslissing of bijvoorbeeld een omgangsregeling in het belang van het kind is, of dit nu in
onderling overleg tussen de ouders samen met de jeugdzorg wordt besloten of door de rechter.
Voor het hof betekent dit dat het bij de beslissing in deze zaak er rekening mee zal houden dat de
rechten en de veiligheid van de vrouw en [de minderjarige1] gewaarborgd zijn.

Wat is het oordeel van het hof ?

* gezag 
5.5 Het hof vindt dat de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen door het gezamenlijk
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gezag te beëindigen. Het hof neemt deze beslissing en de overwegingen over en voegt daar het
volgende aan toe. De man heeft in hoger beroep geen andere of nieuwe omstandigheden
aangevoerd dan in eerste aanleg. De veroordeling waarover toen nog een hoger beroep liep is in
dit hoger beroep in stand gelaten. De man heeft als voornaamste bezwaar tegen de beslissing
over het gezag aangevoerd dat hij vindt dat er een uitgebreid onderzoek (door de raad voor de
kinderbescherming) moet worden gedaan voordat hierover een beslissing kan worden genomen.
Daarmee stelt de man zich naar het oordeel van het hof op het standpunt dat pas na een
uitgebreid onderzoek duidelijk kan worden of van de vrouw al dan niet kan worden gevergd om
met de man te gaan overleggen en beslissen over opvoedingskwesties rond [de minderjarige1] ,
en wat de behoeften van [de minderjarige1] zijn richting zijn vader. Het hof vindt dat hiervoor
nader onderzoek niet nodig is. Mede gelet op wat de vrouw gemotiveerd heeft aangevoerd over
het trauma wat de man haar heeft aangedaan en dat zij nog steeds bang voor hem is, is het voor
het hof zonder meer aannemelijk dat van de vrouw niet kan worden gevergd om samen met de
man het gezag over [de minderjarige1] in te vullen. Overigens zou dit ook praktisch onmogelijk zijn
als gevolg van het contactverbod. Daarnaast vindt het hof het aannemelijk dat gezamenlijk gezag
de vrouw in een zodanige positie en stresssituatie zou brengen dat dit nadelig is voor haar
functioneren als moeder van [de minderjarige1] en dus ook nadelig voor (de ontwikkeling van) [de
minderjarige1] , zodat de beslissing om alleen de moeder het gezag toe te delen in het belang van
[de minderjarige1] noodzakelijk is.

Het hof vindt verder dat de man heeft gehandeld in strijd met zijn plicht als gezaghebbende ouder
als bedoeld in artikel 1:247 lid 2, waarin is bepaald dat onder verzorging en opvoeding mede
wordt verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de
veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In
deze verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk
geweld of enige andere vernederende behandeling toe. Zorgelijk in dit verband is dat uit de Pro
Justitia rapportage volgt dat er bij de man sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens, dat hij achterdochtig is en te kort schiet in zijn probleemoplossende
vaardigheden en emotie regulerende vaardigheden. Ook dit alles maakt dat de man ongeschikt is
om het gezag over [de minderjarige1] uit te oefenen.

Al met al is voldaan aan de beide criteria van lid 1 van artikel 1:251a BW om het gezag van de
man niet te laten voortduren.

Ten slotte zou mede-gezag van de man in strijd zijn met de uitgangspunten van het Verdrag van
Istanbul. De vrouw en [de minderjarige1] moeten immers in hun veiligheid worden beschermd
tegen de man. Het dwingen van de vrouw tot contact en overleggen met de man over beslissingen
over [de minderjarige1] is hiermee in strijd, en valt ook niet te rijmen met de veroordeling door de
strafrechter van de man tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens poging tot doodslag en een
contactverbod met de vrouw van 3 jaren.

* omgang

Het hof is van oordeel dat de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen door de man omgang
met [de minderjarige1] te ontzeggen en neemt dit oordeel en de overwegingen hierbij over.
Daarnaast verwijst het hof naar hetgeen het hof hierboven heeft overwogen bij de beslissing over
het gezag waar het betreft de ernst van het geweld door de man gepleegd tegen de vrouw, en de
bescherming die de vrouw en [de minderjarige1] moeten krijgen van de rechter.

Een ontzegging kan volgens de geldende jurisprudentie niet voor altijd gelden en een nieuwe
toetsing door de rechter moet in de toekomst mogelijk zijn wanneer er sprake is van gewijzigde
omstandigheden. Het is ook na situaties van huiselijk geweld mogelijk om te zijner tijd weer
omgang met kinderen tot stand te brengen, mits dit niet in strijd is met de belangen van het kind
en de vrouw, en mits de veiligheid van het kind is gewaarborgd. Omdat hier sprake is van een van
de meest ernstigste vorm van huiselijk geweld, een poging tot partnerdoding, is echter niet
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ondenkbaar dat er nog vele jaren zullen moeten verstrijken voor er weer ruimte bij de vrouw en
bij [de minderjarige1] kan zijn voor omgang. Ook dan moet er eerst wel sprake zijn van inzicht en
berouw bij de man en hulpverlening of therapie. De angst voor de kans op herhaling is thans te
groot. Op dit moment ziet het hof hier zelfs nog geen begin van aanwezig.

* informatie- en consultatieplicht

Het hof vindt dat de rechtbank ook op dit punt een juiste beslissing heeft genomen en voegt ook
hier toe wat hierboven over het gezag en (de gevolgen van) huiselijk geweld is overwogen.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de bestreden beschikking, voor zover aan
zijn oordeel onderworpen, bekrachtigen.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 31 maart 2020
voor zover aan dit hoger beroep onderworpen;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C. Koopman, G.M. van der Meer en J.G. Idsardi, bijgestaan door
mr. M. Marsnerova als griffier en is op 21 januari 2021 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

Zie www.rijksoverheid.nl huiselijk geweld.

Zie www.nji.nl Kindermishandeling. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Gevolgen voor
kinderen.

Kamerdossier 34038-(R2039) nr. 3 te vinden op www.overheid.nl officiële publicaties.

6 De slotsom

7 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 16-01-2020

Datum publicatie 06-04-2020

Zaaknummer 200.257.890

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Verzoek tot vervangende toestemming wijziging geslachtsnaam. Geschil omtrent de
gezamenlijke gezagsuitoefening. 1:253a BW en 1:7 lid 1 BW, 3 lid 1 Besluit
houdende Regels voor de geslachtsnaamwijziging.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5475 
FJR 2020/42.24 

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.257.890

(zaaknummer rechtbank Gelderland 335143)

beschikking van 16 januari 2020

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. K.E. Vaartjes-de Wit te Arnhem,

ECLI:NL:GHARL:2020:394

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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[verweerder] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. J.A.P.M. van Dal te Arnhem.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Gelderland,
zittingsplaats Arnhem (hierna de rechtbank), van 11 januari 2019, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer. Deze beschikking wordt hierna de bestreden beschikking genoemd.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het beroepschrift met producties, ingekomen op 11 april 2019;
een journaalbericht van mr. Vaartjes-de Wit van 18 april 2019 met V1 formulier met

datumstempel;
het verweerschrift.

Op 2 december 2019 zijn de hierna te noemen [minderjarig 1] en [minderjarige 2] verschenen, die
buiten aanwezigheid van hun ouders door het hof zijn gehoord.

De mondelinge behandeling heeft op 5 december 2019 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Voor de moeder heeft A.A. Franse, tolk Mandarijn,
vertaald. Voor de vader heeft W. Zhang, tolk Mandarijn, vertaald. Namens de raad voor de
kinderbescherming (verder: de raad) is [vertegenwoordiger van de raad] verschenen.

Partijen hebben een affectieve relatie gehad en hebben samengewoond. Zij zijn de ouders van:

[minderjarig 1], geboren [geboortedatum 1] 2004 te [geboorteplaats 1] , en
[minderjarige 2], geboren [geboortedatum 2] 2005 te [geboorteplaats 2] .

De ouders zijn gezamenlijk belast met het gezag over [minderjarig 1] en [minderjarige 2] .

[minderjarig 1] en [minderjarige 2] hebben de Nederlandse nationaliteit.

De moeder is volgens haar verblijfsdocument geboren in China en heeft, net als de vader, een
onbekende nationaliteit.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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De relatie tussen de ouders en hun samenleving is in 2007 geëindigd.

De ouders hebben met betrekking tot de kinderen afspraken gemaakt die zijn opgenomen in een
door hen ondertekend ouderschapsplan, gedateerd 18 november 2014.

Bij - de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking van 5 maart 2015 heeft de rechtbank:

de hoofdverblijfplaats van de kinderen vastgesteld bij de moeder;
een zorg- en opvoedingsregeling vastgesteld waarbij de kinderen één dag per week na school

tot 20.00 uur bij de vader verblijven en in overleg een aaneengesloten periode van maximaal drie
weken in de zomervakantie;
een kinderalimentatie te betalen door de vader aan de moeder van € 25,- per kind per maand

bepaald met ingang van 1 juli 2014.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de moeder afgewezen om – zo
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – vervangende toestemming tot het (namens de kinderen)
indienen van de aanvraag voor wijziging van de geslachtsnaam van [geslachtsnaam 1] naar
[geslachtsnaam 2] , dan wel een zodanige beslissing te nemen als de rechtbank in het belang van
de kinderen het meest wenselijk acht, met inachtneming van de instemming van beide kinderen
als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub c van het Besluit houdende Regels voor de
geslachtsnaamwijziging.

De moeder is met twee grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. Deze
grieven beogen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan het hof voor te leggen. De
moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad - opnieuw beschikkende, aan de moeder vervangende toestemming te verlenen tot het
(namens de kinderen) indienen van de aanvraag om wijziging van de geslachtsnaam (naar de
geslachtsnaam van de moeder: [geslachtsnaam 2] ).

De vader voert verweer en hij verzoekt, zo verstaat het hof, het verzoek van de moeder af te
wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen.

Niet in geschil is dat de kinderen ten tijde van het indienen van het verzoek van de moeder tot
vervangende toestemming in eerste aanleg hun gewone verblijfplaats in Nederland (
[verblijfplaats] ) hadden. Dit betekent dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van
dit verzoek op grond van 8 lid 1 in verbinding met artikel 1 lid 1 onder b, artikel 1 lid 2 onder a en
artikel 2 aanhef en onder 7 van de Verordening Brussel II-bis1.

Verder is niet in geschil dat Nederlands recht van toepassing is.

Artikel 1:7 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de geslachtsnaam van een persoon
op zijn verzoek of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, door de Koning kan worden
gewijzigd.

In het Besluit houdende Regels voor de geslachtsnaamwijziging (verder: “het besluit”) zijn met
betrekking tot de gronden waarop de geslachtsnaamwijziging kan worden verleend, de wijze van
indiening en de behandeling van dergelijke verzoeken nadere regels gesteld. Artikel 3 lid 1 van het
besluit bepaalt, voor zover hier van belang, dat de geslachtsnaam van een minderjarige op

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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eensluidend verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger wordt gewijzigd. Artikel 3 lid 4 onder c
van het besluit bepaalt voor zover hier van belang:

“Het verzoek wordt afgewezen, indien:

c. een ouder weigert in te stemmen met de verzochte geslachtsnaamswijziging van de minderjarige van
twaalf jaren of ouder, tenzij deze minderjarige bij zijn instemming blijft.”

Het hof stelt vast dat van een rechtstreekse toetsing door de burgerlijke rechter van het verzoek
van de moeder aan artikel 3 van het besluit geen sprake kan zijn aangezien dit besluit zich richt
tot de Koning en toetsing daaraan is voorbehouden aan de Koning.

Nu de wettelijke vertegenwoordigers van [minderjarig 1] en [minderjarige 2] van mening
verschillen over de vraag of een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van hun kinderen al
dan niet moet worden ingediend, is er sprake van een geschil omtrent de gezamenlijke
gezagsuitoefening, dat beoordeeld dient te worden op grond van artikel 1:253a BW. Dit artikel
vormt voor de burgerlijke rechter een zelfstandig toetsingskader en bepaalt dat ingeval van
gezamenlijke gezagsuitoefening geschillen tussen de ouders hieromtrent op verzoek van beiden
of van één van hen aan de rechtbank (of in hoger beroep: aan het hof) kunnen worden
voorgelegd. De burgerlijke rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het
kind wenselijk voorkomt. Uit vaste jurisprudentie volgt dat, hoezeer het belang van het kind een
overweging van de eerste orde dient te zijn bij de te verrichten afweging van belangen, andere
belangen zwaarder kunnen wegen.

Dit betekent dat het hof weliswaar rekening houdt met de omstandigheid dat artikel 3 van het
besluit het primaat legt bij de mening van de minderjarige van 12 jaar of ouder, maar dat dit
binnen het toetsingskader van artikel 1:253a BW niet van doorslaggevende betekenis hoeft te
zijn.

Het hof overweegt dat de vader niet heeft ingestemd met het verzoek tot geslachtsnaamwijziging.
Hieruit volgt dat vervangende toestemming noodzakelijk is voor de indiening van het verzoek tot
geslachtsnaamwijziging. In zoverre slaagt de eerste grief van de moeder.

Nu gebleken is dat de ouders niet tot een vergelijk kunnen komen dient het hof te beoordelen of
vervangende toestemming voor geslachtsnaamwijziging van de kinderen in het belang van de
kinderen wenselijk is. De tweede grief van de moeder slaagt in zoverre, omdat de rechtbank niet
tot een beoordeling van het verzoek tot vervangende toestemming is gekomen.

Het hof overweegt als volgt.

De raad heeft bij de mondelinge behandeling geadviseerd om de bestreden beschikking te
bekrachtigen. Volgens de raad is duidelijk dat de kinderen teleurgesteld en verdrietig zijn over het
contact met de vader, dat niet wordt ingevuld. Zij voelen zich door de vader in de steek gelaten en
niet door hem gezien. Daarnaast hebben de kinderen moeite om met hun huidige achternaam deel
uit te maken van een nieuw, samengesteld gezin waarvan sommige leden een andere achternaam
dragen dan zij. [minderjarig 1] en [minderjarige 2] ervaren de vragen van derden over hun
achternaam als lastig.

De raad betwijfelt of de kinderen op dit moment de consequenties van een
geslachtsnaamwijziging voldoende kunnen overzien. Verder vindt de raad dat de kinderen door de
geslachtsnaamwijziging een deel van zichzelf als kind en dus een deel van hun identiteit: de naam
die zij van hun ouders hebben gekregen, ontkennen. De raad vindt dat gewacht moet worden tot
de kinderen volwassen zijn en zij beter kunnen beslissen omdat zij dan meer afstand tot hun
emoties hebben.

Naar het oordeel van het hof dient het verzoek tot vervangende toestemming voor het indienen
voor een verzoek tot geslachtsnaamwijziging te worden afgewezen.

De identiteit van de kinderen is bepaald door wie hun ouders zijn. De vader én zijn naam zijn
derhalve onderdeel van hun identiteit. Daaraan doet niet af dat de kinderen al enige tijd
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nauwelijks of geen contact hebben met hun vader en zich momenteel meer verbonden voelen met
hun moeder dan met hun vader. Nu elke vorm van contact tussen de vader en de kinderen
ontbreekt, is de geslachtsnaam van de vader op dit moment de enige verbinding tussen de
kinderen en de vader. Wijziging van die naam verbreekt deze laatste schakel.

De kinderen zijn in de puberteit en zijn volop bezig met de ontwikkeling van hun identiteit. Het is
zeker niet uit te sluiten dat zij in een latere fase van hun leven andere opvattingen ontwikkelen
over de band die zij met hun vader willen of kunnen onderhouden. Het hof acht het daarom op dit
moment en in deze fase van hun leven niet in het belang van de kinderen om de geslachtsnaam te
laten wijzigen. Het belang van de kinderen bij een goede identiteitsontwikkeling weegt naar het
oordeel van het hof zwaarder dan de door de moeder en/of de kinderen genoemde belangen om
de naam te dragen van degene die hen (hoofdzakelijk) opvoedt en om als gezinslid een naam te
dragen die gelijk luidt aan die van de overige gezinsleden. Verder zal de wijziging van de
geslachtsnaam naar het oordeel van het hof het verdriet of de boosheid van de kinderen jegens
hun vader niet verminderen of veranderen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de kinderen als zij meerderjarig zijn de consequenties van
geslachtsnaamwijziging beter kunnen overzien. Zij kunnen dan zelf nog steeds een verzoek tot
wijziging van hun geslachtsnaam indienen bij de Koning.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, zijn de grieven van de moeder weliswaar terecht
voorgesteld, maar kunnen die niet leiden tot vernietiging van de bestreden beschikking.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van 11 januari 2019;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. Phaff, A. Smeeïng-van Hees en J.B. de Groot, bijgestaan
door mr. J.M.G. van Wijk als griffier, en is op 16 januari 2020 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

6 De slotsom

7 De beslissing
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locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.270.901

(zaaknummers rechtbank Midden-Nederland 449954, 463197, 463199, 472725, 479656, 485613,
486911, 486913, 488119, 490773, 490934 en 491718)

beschikking van 19 november 2020

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [A] ,

verzoeker in het principaal hoger beroep,

verweerder in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de vader,
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advocaat: mr. C.J.P. Liefting te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen,

en

[verweerster] ,

wonende te [B] ,

verweerster in het principaal hoger beroep,

verzoekster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. H.H.M. de Vries-Veringa te Lisse,

en

de gecertificeerde instelling

de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering,

gevestigd te Alkmaar,

verder te noemen: het Leger des Heils.

Het verloop van de procedure in eerste aanleg blijkt uit de beschikking van de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht (verder: de rechtbank), van 6 december 2019 met de hierboven vermelde
zaaknummers, verder ook: de bestreden beschikking.

Voor het verloop van de procedure tot 13 februari 2020 verwijst het hof naar zijn beschikking van
die datum, waarin is beslist op de verzoeken ex artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, het verzoek tot schorsing van de bestreden beschikking en het verzoek tot
benoeming van een bijzondere curator.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

een journaalbericht van mr. Liefting van 28 januari 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 29 januari 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 31 januari 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 25 februari 2020;
een journaalbericht van mr. Liefting van 27 februari 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 2 maart 2020 met bijlagen;

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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een brief van mr. Liefting van 3 maart 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 4 maart 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 5 maart 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 10 maart 2020 met bijlagen;
het verweerschrift in principaal hoger beroep, tevens houdende beroepschrift in incidenteel

hoger beroep van de moeder, ingekomen bij journaalbericht van 
mr. De Vries-Veringa van 12 maart 2020;
een journaalbericht van mr. Liefting van 12 maart 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 19 maart 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 1 april 2020;
een journaalbericht van mr. Liefting van 2 april 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 23 april 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 23 april 2020;
een journaalbericht van mr. Liefting van 29 april 2020 met bijlagen;
een brief van de GI van 1 mei 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 7 mei 2020;
een brief van mr. Liefting van 7 mei 2020 met bijlage;
een brief van mr Liefting van 14 mei 2020;
een brief van de GI van 19 mei 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 24 mei 2020 met bijlagen;
een brief van mr. De Vries-Veringa van 25 mei 2020 met bijlagen, aanvullende grieven en

vermeerdering van de verzoeken in incidenteel hoger beroep;

een journaalbericht van mr. Liefting van 25 mei 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 26 mei 2020 met bijlagen;
een brief van mr. De Vries-Veringa van 27 mei 2020 met als bijlage een cd-rom;
een brief van mr. Liefting van 28 mei 2020 met bijlagen;
een brief van mr. Liefting van 29 mei 2020 met bijlage;

een journaalbericht van mr. De Vries-Veringa van 3 juni 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 3 juni 2020 met bijlagen.

De hierna te noemen minderjarige [de minderjarige1] heeft bij brief van 5 april 2020 aan het hof
haar mening kenbaar gemaakt.

Op 25 mei 2020 is de hierna te noemen minderjarige [de minderjarige2] verschenen, die buiten
aanwezigheid van de ouders, hun advocaten, de GI en de raad door het hof is gehoord.

De eerste mondelinge behandeling heeft op 4 juni 2020 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Namens de raad voor de kinderbescherming (verder:
de raad) is [C] verschenen. Namens de GI is [D] verschenen.

De man heeft ter mondelinge behandeling een wrakingsverzoek ingediend. Dit verzoek is
afgewezen bij beslissing van het hof van 29 juli 2020.

Na de eerste mondelinge behandeling zijn de navolgende stukken ingediend:

- een journaalbericht van mr. Liefting van 2 september 2020 met bijlagen;

een brief van mr. Liefting van 9 september 2020 met bijlage;
een brief van mr. De Vries-Veringa van 22 september 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 22 september 2020 met bijlagen;
een brief van de GI van 24 september 2020;
een journaalbericht van mr. De Vries-Veringa van 28 september 2020 met bijlagen;
een journaalbericht van mr. Liefting van 29 september 2020 met bijlage;
een journaalbericht van mr. Liefting van 30 september 2020 met bijlage;
een brief van mr. Liefting van 2 oktober 2020 met bijlage;
een brief van mr. Liefting van 5 oktober 2020 met bijlage;
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een brief van mr. De Vries-Veringa van 6 oktober 2020 met spreekaantekeningen.

De tweede mondelinge behandeling heeft op 7 oktober 2020 plaatsgevonden. Partijen zijn in
persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Namens de raad is [C] verschenen.

Het huwelijk van de vader en de moeder is [in] 2015 ontbonden door inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking van 17 december 2014 in de registers van de burgerlijke stand.

Partijen zijn de ouders van:

[de minderjarige1] , verder: [de minderjarige1] , geboren [in] 2007 te [E] , en
[de minderjarige2] , verder: [de minderjarige2] , geboren [in] 2009 te [E] .

De ouders oefenden tot 6 december 2019 gezamenlijk het gezag uit over de kinderen.

De kinderen zijn vanaf 15 november 2016 onder toezicht gesteld geweest, aanvankelijk van de
gecertificeerde instelling De Jeugd- en Gezinsbeschermers en met ingang van 8 november 2018
van het Leger des Heils als gecertificeerde instelling.

In de bestreden beschikking heeft de rechtbank, voor zover nog van belang, het gezag van de
ouders over de kinderen beëindigd en het Leger des Heils tot voogd benoemd.

[de minderjarige2] was in de periode van augustus 2019 tot 14 februari 2020 afwisselend bij de
vader en de moeder. Van 14 februari 2020 tot 1 april 2020 verbleef hij bij de moeder. [de
minderjarige2] is verschillende keren weggelopen in de tijd dat hij bij de moeder verbleef. Op 31
maart 2020 heeft het Leger des Heils ermee ingestemd dat [de minderjarige2] voorlopig weer bij
de vader zou verblijven. Sindsdien verblijft [de minderjarige2] bij de vader.

Bij beschikking van 16 april 2020 heeft dit hof nieuwe verzoeken van de vader tot het treffen van
voorlopige voorzieningen, tot schorsing van de werking van de bestreden beschikking, althans tot
opheffing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van die beschikking en tot benoeming van een
bijzondere curator, alsmede het zelfstandig (tegen)verzoek van de moeder tot het treffen van een
voorlopige voorzieningen, afgewezen.

Bij beschikking van 29 mei 2020 heeft de rechtbank - voor zover hier van belang - de voogdij van
het Leger des Heils over de kinderen beëindigd, de vader belast met het ouderlijk gezag over [de
minderjarige2] , de moeder belast met het ouderlijk gezag over [de minderjarige1] en vastgesteld
dat er geen omgang is tussen [de minderjarige1] en de vader totdat [de minderjarige1] zelf te
kennen geeft weer behoefte aan contact te hebben. Deze beschikking is uitvoerbaar bij voorraad
verklaard.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank:

het gezag van beide ouders over de kinderen beëindigd voor de duur van één jaar, dus tot 6
december 2020;
de definitieve beslissing over het gezag pro forma aangehouden tot 30 oktober 2020, met het

verzoek aan de advocaten en de GI om de rechtbank uiterlijk die datum te informeren over het
verloop van het afgelopen jaar en om hun standpunt over het gezag (gezamenlijk of eenhoofdig of
geen) te geven;

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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de GI tot tijdelijke voogd benoemd;
de ondertoezichtstelling ten aanzien van de kinderen met ingang van 6 december 2019

beëindigd;
een omgangsregeling tussen de kinderen en de vader vastgesteld.

De vader heeft hoger beroep ingesteld tegen de bestreden beschikking. Hij heeft dit hoger beroep
echter ingetrokken bij brief van mr. Liefting van 15 juli 2020. Dat betekent dat het hof hierop niet
meer zal beslissen. Aan het hof ligt daarom alleen nog het incidenteel hoger beroep van de
moeder ter beoordeling voor. De moeder verzoekt het hof te bepalen dat de moeder voortaan
alleen met het gezag over de kinderen zal zijn belast, kosten rechtens.

Het incidenteel hoger beroep richt zich tegen een voorlopige beslissing in een tussenbeschikking.
Ondanks het feit dat het een voorlopige beslissing betreft, staat tegen de bestreden beschikking
hoger beroep open, omdat voor de duur van de procedure bij de rechtbank sprake is van een
definitieve beslissing, zij het dat deze in tijd is beperkt.

De werking van de bestreden beslissing is inmiddels geëindigd, doordat de rechtbank op 29 mei
2020 een definitieve beslissing over het gezag over de kinderen heeft gegeven. De beschikking
van 29 mei 2020 is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en werkt dus al, ondanks het hiertegen
ingestelde hoger beroep. Gelet daarop kan een beslissing van het hof over het gezag over de
kinderen voor de duur van de procedure bij de rechtbank materieel geen effect meer hebben. De
duur waarvoor de beslissing was uitgesproken is verstreken en het gezag kan niet met
terugwerkende kracht bij de ouders of bij één van hen terugkomen. Gelet op het door artikel 8 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
gewaarborgde recht op eerbiediging van haar gezinsleven, heeft de moeder een rechtens relevant
belang om de rechtmatigheid van de beslissing te laten toetsen en behoort aan haar niet haar
procesbelang te worden ontzegd op de enkele grond dat de periode waarvoor de maatregel gold,
inmiddels is verstreken. Dit betekent wel dat het hof het hoger beroep beperkt tot een
rechtmatigheidstoets en dat het hof zal beoordelen of de rechtbank heeft kunnen komen tot de
uitspraak die zij heeft gedaan.

De verzoeken die aan de rechtbank zijn voorgelegd betroffen een verzoek van de vader om hem
te belasten met het eenhoofdig gezag over de kinderen en een verzoek van de moeder om haar
te belasten met het eenhoofdig gezag over de kinderen.

Ingevolge artikel 1:251a van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter na ontbinding van het
huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of
van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één van hen toekomt indien:

a.  er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en
niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

b.  wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Artikel 1:253a lid 1 BW bepaalt dat in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag geschillen
hieromtrent op verzoek van de ouders of van één van hen aan de rechtbank kunnen worden
voorgelegd. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het belang van het kind
wenselijk voorkomt.

Op grond van artikel 1:266 BW kan de rechter het gezag van een ouder beëindigen indien:

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de
ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen binnen
een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

5 De beoordeling van het verzoek
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b. de ouder het gezag misbruikt.

De rechtbank heeft de beslissing tot beëindiging van het gezag - kort gezegd - als volgt
gemotiveerd. De rechtbank is van oordeel dat de kinderen klem en verloren zijn geraakt en dat zij
elk voor één van hun ouders kiezen. De kinderen zitten volgens de rechtbank in een
loyaliteitsconflict. De ouders vergroten de problematiek bij de kinderen door de andere

ouder af te keuren. Het eigen aandeel in het geheel zien is voor hen onmogelijk geworden. De
rechtbank is er niet van overtuigd dat het toekennen van eenhoofdig gezag aan de moeder voor
rust en duidelijkheid zal zorgen en de neerwaartse spiraal zal doorbreken. Artikel 1:266 BW is op
zichzelf niet aan de orde omdat niemand een verzoek heeft ingediend tot beëindiging van het
gezag. De rechtbank heeft niettemin ook aan dit artikel getoetst en is van oordeel dat aan de
criteria is voldaan. De ouders maken het elkaar onmogelijk de verantwoordelijkheid voor de
verzorging en de opvoeding van de kinderen te dragen. De ouders misbruiken volgens de
rechtbank in dit opzicht hun gezag. Zij voeren voortdurend procedures. Ook worden klachten
ingediend of wordt gedreigd met klachten, waardoor hulpverlening heel voorzichtig wordt. De
juridisch adviseurs van de ouders lijken de ouders hierin zelfs te stimuleren. Omdat de ouders het
met elkaar zo oneens zijn is er altijd wel iets waarmee één van hen het niet eens is en daarop
actie onderneemt. Dat betekent: geen rust en geen duidelijkheid. Ook wijst de rechtbank erop dat
de ouders zich beiden meermalen niet hebben gehouden aan aanwijzingen van het Leger des
Heils en aan beschikkingen van de rechter. Het gezag wordt daardoor niet uitgeoefend of verkeerd
uitgeoefend. Daarom heeft de raad naar het middel van een crisisverzoek van voorlopige voogdij
gegrepen. Ook dat heeft niet geleid tot rust en duidelijkheid. De rechtbank wenst dit patroon te
doorbreken. Met de benoeming van het Leger des Heils tot voogd zal de strijd tussen de ouders
minder waarde hebben. De voogd kan dan zijn deskundigheid en gezag inzetten om de kinderen
te beschermen en te laten helpen, aldus de rechtbank.

Het hof oordeelt als volgt. De rechtbank heeft uit de verzoeken van beide partijen - niet
onbegrijpelijk - de conclusie getrokken dat beide partijen zich op het standpunt stelden dat een
wijziging van het gezag noodzakelijk was in het belang van de kinderen. Die noodzaak is onder
meer aanwezig als een kind klem of verloren raakt of dreigt te raken, maar de mogelijkheid om het
gezamenlijk gezag te beëindigen is daartoe niet beperkt. Beide ouders waren en zijn van mening
dat gezamenlijk gezag over de kinderen in strijd is met het belang van de kinderen. Het hof
onderschrijft dat standpunt en het oordeel van de rechtbank hierover. De ouders hebben er in de
afgelopen jaren blijk van gegeven op geen enkele wijze samen constructief te kunnen overleggen
over wat in het belang van de kinderen noodzakelijk is. Deze procedure leent zich er niet voor
nader te onderzoeken wat daarvan de dieper liggende oorzaak is, nu slechts nog een
rechtmatigheidstoets voorligt.

De rechtbank heeft onder ogen gezien dat artikel 1:266 BW niet rechtstreeks van toepassing was
omdat een verzoek op basis van dat artikel niet was gedaan. De rechtbank heeft overwogen dat
zij ook aan dit artikel toetst, maar heeft zich daartoe klaarblijkelijk niet beperkt. Het hof ziet een
voldoende juridische grondslag voor de beslissing van de rechtbank in artikel 1:253a BW. Het hof
gaat ervan uit dat de rechtbank ook dat artikel in ogenschouw heeft genomen. De rechtbank heeft
een tijdelijke maatregel uitgesproken die zij in het belang van de kinderen wenselijk (of zelfs
noodzakelijk) achtte ter zake van de gezamenlijke uitoefening van het gezag door partijen. De
motivering hiervan acht het hof ruimschoots voldoende. Het doel van de maatregel was de
patstelling tussen de ouders te doorbreken en de lamlegging van de hulpverlening te beëindigen.
Dit is een gerechtvaardigd doel dat in het belang van de kinderen noodzakelijk was. De motivering
van de rechtbank dat eenhoofdig gezag van de moeder over de kinderen de strijd niet zou
verminderen acht het hof eveneens voldoende. Doorbreking van de patstelling tussen de ouders
en verbetering van de mogelijkheden tot hulpverlening had naar het oordeel van het hof met de
getroffen maatregel wel kunnen worden bereikt. Het feit dat dit niet is gelukt, komt niet doordat
de beslissing van de rechtbank onjuist of onrechtmatig is, maar doordat de ouders ook in dit geval
zich onvoldoende hebben neergelegd bij deze beslissing en ook na de beslissing van de rechtbank
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5.10

6.1

6.2

(onbevoegd) gezagsbeslissingen zijn blijven nemen en daarbij de voogd hebben gepasseerd.

Gelet op het voorgaande is het incidenteel hoger beroep ongegrond.

in het incidenteel hoger beroep

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, falen de grieven. Het hof zal de bestreden
beschikking, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, bekrachtigen.

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep compenseren nu partijen gewezen echtgenoten zijn
en de procedure de uit die relatie geboren kinderen betreft.

Het hof, beschikkende in het incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van

6 december 2019;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten
draagt;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A. Smeeing-van Hees, M.H.F. van Vugt en R.A. Eskes,
bijgestaan door G.E.M. Bours als griffier, en is op 19 november 2020 uitgesproken door mr. M.H.F. van
Vugt in het openbaar.

6 De slotsom

7 De beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 25-02-2021

Datum publicatie 26-02-2021

Zaaknummer 200.287.017_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Hoger beroep van tussenbeschikking waarbij raadsonderzoek is gelast. Niet-
ontvankelijk: het hof verwijst naar de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.
Afwijking van deze vaste rechtspraak wordt niet gerechtvaardigd door feit dat het
raadsonderzoek door beide partijen is verzocht: het verzoek van de rechtbank aan
de raad om een onderzoek in stellen is geen beslissing op enig deel van het
verzochte, maar – ook dan – een instructie van de zaak.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 25 februari 2021

Zaaknummer: 200.287.017/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/359257 / FA RK 20-2578

in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. J. Geuze te Best,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2021:551

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
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2.1.

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] (België),

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. L.S.Th.H. Ruijters te Eindhoven.

Deze zaak gaat over de minderjarige [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2019 te
[geboorteplaats] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost-Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 19 november 2020.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 7 december 2020, heeft de moeder
verzocht voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende voor zover mogelijk
uitvoerbaar bij voorraad:

- de raad te verzoeken een onderzoek in te stellen met betrekking tot [minderjarige] , met
inachtneming van de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke omgangsregeling tussen [minderjarige] en zijn vader komt het meest tegemoet aan de
belangen van [minderjarige] ?

2. Hoe dient de regeling qua aard, duur en frequentie vorm gegeven te worden?

3. Dient de omgangsregeling onder begeleiding plaats te vinden en zo ja onder wiens
begeleiding?

4. Zijn er contra-indicaties voor omgang en zo ja, welke?

5. In hoeverre zijn deze contra-indicaties op te heffen: hoe, onder welke voorwaarden en op
welke termijn?

6. Welke andere feiten en/of omstandigheden die uit het onderzoek van de raad naar voren zijn
gekomen en die niet in het kader van de voorgaande vragen aan de orde gesteld, zijn wel van
belang om te vermelden?

dan wel zodanige onderzoeksvragen als het hof juist acht;

met bepaling dat de resultaten van dit onderzoek worden ingebracht in de thans aanhangige
procedure bij de rechtbank Oost-Brabant bekend onder zaaknummer C/01/359257 / FA RK 20-

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2578;
met bepaling dat de advocaten van partijen een termijn van twee weken na indiening van het

rapport van de raad bij de rechtbank de gelegenheid krijgen daarop hun visie te geven en de
rechtbank te instrueren over de voortgang van de procedure;
dan wel zodanige procedurele bepalingen en instructies door het hof te formuleren;
kosten rechtens.

Het hof heeft geen verweertermijn gegeven.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 januari 2021, bij welke gelegenheid
uitsluitend de ontvankelijkheid van het hoger beroep aan de orde is geweest en waarbij zijn
gehoord:

de moeder, bijgestaan door mr. Geuze;
mr. Ruijters, namens de vader;
de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad en zij hebben met elkaar
samengewoond.

Uit de relatie van partijen is [minderjarige] geboren op [geboortedatum] 2019:

De vader heeft [minderjarige] erkend op 25 januari 2019.

[minderjarige] woont bij de moeder.

Bij inleidend verzoekschrift heeft de moeder verzocht – kort weergegeven – een raadsonderzoek
te gelasten naar de omgang tussen de vader en [minderjarige] en primair de vader het recht op
omgang met [minderjarige] te ontzeggen en subsidiair een omgangsregeling vast te stellen
waarin [minderjarige] enkel onder begeleiding van professionele derden omgang heeft met de
vader.

Bij verweerschrift heeft de vader in eerste aanleg – kort weergegeven – eveneens verzocht een
raadsonderzoek te gelasten naar de omgang tussen de vader en [minderjarige] en het verzoek
van de moeder om de vader het recht op omgang met [minderjarige] te ontzeggen af te wijzen en
te bepalen dat de vader gerechtigd is tot omgang met [minderjarige] onder begeleiding van
professionele derden, in afwachting van de uitkomst van het raadsrapport.

In de bestreden beschikking heeft de rechtbank onder “De feiten” overwogen:

“De vader heeft de Belgische nationaliteit. De moeder en [minderjarige] hebben de Nederlandse
nationaliteit.

De vader heeft op 25 januari 2019, met toestemming van de moeder, de op dat moment nog
ongeboren vrucht erkend. Vervolgens is na de geboorte van [minderjarige] op [datum] 2019 door de
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] de erkenningsakte opgemaakt. Op
deze erkenning is het recht van België toegepast. Op grond van Belgisch recht is één van de
rechtsgevolgen van die erkenning dat de ouders van rechtswege gezamenlijk zijn belast met het gezag
over [minderjarige] (artikel 372 Belgisch Burgerlijk Wetboek). Dit gezamenlijk gezag blijft ook na
verbreking van de samenleving in stand (artikel 374 Burgerlijk Wetboek.”

De rechtbank heeft in het dictum van de bestreden beschikking de raad verzocht een onderzoek in
te stellen met betrekking tot [minderjarige] , met inachtneming van de volgende
onderzoeksvragen:

3 De beoordeling
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1.  Welke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken door de ouders komt het meest tegemoet aan
de belangen van [minderjarige] ?

2.  Hoe dient de regeling qua aard, duur en frequentie vorm gegeven te worden?
3.  Zijn er contra-indicaties voor omgang en zo ja, welke?
4.  In hoeverre zijn deze contra-indicaties op te heffen: hoe, onder welke voorwaarden en op

welke termijn?
5.  Welke andere feiten en/of omstandigheden die uit het onderzoek van de raad naar voren zijn

gekomen en die niet in het kader van de voorgaande vragen aan de orde gesteld, zijn wel van
belang om te vermelden?

De rechtbank heeft verder:

de raad verzocht uiterlijk 25 maart 2021 ter zake te rapporteren en adviseren;
de advocaten van partijen verzocht de rechtbank uiterlijk 1 april 2021 schriftelijk te berichten

over de standpunten van partijen aangaan het raadsadvies, wat dit in hun visie moet betekenen
voor de verzoeken in deze procedure en over de door hen gewenste voortgang van de procedure;
iedere verdere behandeling en beslissing pro forma aangehouden tot 8 april 2021;
de, tot zover, gemaakte proceskosten tussen partijen gecompenseerd aldus, dat iedere partij

de eigen kosten draagt.

De moeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep
gekomen.

Ontvankelijkheid

De vraag of, en zo ja op welk moment, tegen een beschikking van de rechtbank hoger beroep kan
worden ingesteld is van openbare orde. Het hof overweegt, waar nodig ambtshalve, als volgt.

In artikel 358 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is - kort gezegd -
bepaald dat geen afzonderlijk hoger beroep tegen een tussenbeschikking kan worden
ingesteld, behoudens toestemming van de rechter. Voor het onderscheid tussen een (al dan
niet gedeeltelijke) eindbeschikking en een tussenbeschikking is volgens vaste rechtspraak
doorslaggevend of door middel van de beslissing in het dictum van de beschikking een eind
is gemaakt omtrent enig deel van het verzochte. Daarbij is doorslaggevend of de beslissing
een onherroepelijk karakter heeft in die zin dat de beschikking, eenmaal geëffectueerd, in
haar gevolgen niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Het hof verwijst naar een
uitspraak van de Hoge Raad van 23 november 2007 (NJ 2007,623).

Standpunten van partijen en de raad

De moeder stelt dat de rechtbank bij het vaststellen van de feiten, ten onrechte en met
schendig van het beginsel van hoor en wederhoor, ervan uit is gegaan dat de moeder en de
vader met het gezamenlijk gezag over [minderjarige] zijn belast. De moeder heeft in de
stukken steeds aangevoerd dat sprake is van eenhoofdig gezag. De vader heeft daarover
geen standpunt ingenomen. Het kwam als een volkomen verrassing dat de rechtbank in de
bestreden beschikking onder de feiten vaststelde dat sprake is van gezamenlijk gezag.

Op basis van een foutieve vaststelling van de feiten heeft de rechtbank de
onderzoeksvragen geformuleerd: er zou geen onderzoek moeten worden gedaan naar de
regeling inzake de verdeling van zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van [minderjarige]
(1:253a BW), maar naar een omgangregeling tussen de vader en [minderjarige] (1:377a
BW). De fout van de rechtbank heeft tot gevolg dat het raadsonderzoek een fundamenteel
andere insteek zal hebben. Uitgangspunt bij gezamenlijk gezag is immers gelijkwaardig
ouderschap; in het kader van een omgangsregeling staat het belang van het kind centraal. 
Hoewel de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad duidelijk is – kort gezegd: van een
tussenbeschikking waarin een raadsonderzoek wordt gelast, is geen hoger beroep mogelijk
– is in deze situatie van belang dat zowel de moeder als de vader in eerste aanleg hebben
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3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

verzocht een raadsonderzoek te gelasten naar de mogelijkheden van een omgangsregeling.
De beslissing op deze verzoeken is derhalve een eindbeslissing, gegeven op een deel van
het verzochte en in zoverre is de tussenbeschikking een eindbeslissing waartegen
tussentijds hoger beroep open staat. De vaste jurisprudentie van de Hoge Raad ziet op
situaties waarin de rechter ambtshalve een raadsonderzoek gelast (derhalve niet op
uitdrukkelijk verzoek van partijen zelf).

De vader stelt dat de moeder niet-ontvankelijk is in het hoger beroep tegen de
tussenbeschikking waarin de rechtbank een raadsonderzoek heeft gelast. De vader verwijst
naar het bepaalde in artikel 385 lid 4 Rv en de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad
hieromtrent. Daarbij is namens de moeder niet uitdrukkelijk om toestemming verzocht om
van deze tussenbeschikking in hoger beroep te mogen gaan. De rechtbank heeft een
voorlopige beslissing genomen; de beslissing heeft geenszins een onherroepelijk karakter.

Er is ook niet beslist omtrent enig deel van het verzochte. Het verzochte betreft immers het
vaststellen van een omgangregeling tussen [minderjarige] en de vader. Het gelasten van
een raadsonderzoek kan niet als een zelfstandig verzoek worden beschouwd.

De moeder heeft tegen beter weten in hoger beroep ingesteld tegen een tussenbeschikking
waartegen geen hoger beroep openstaat. Daarom verzoekt de vader de moeder te
veroordelen in de proceskosten. De vader verwijst naar een beschikking van het hof Den
Haag van 17 mei 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1532).

De vader kan zich echter voorstellen dat de moeder en haar advocaat zich overvallen
hebben gevoeld door de vaststelling in de bestreden beschikking dat sprake is van
gezamenlijk gezag. De vader heeft in eerste aanleg in het midden gelaten of sprake is van
eenhoofdig dan wel gezamenlijk gezag, maar zal daar in de toekomst wellicht nog een
standpunt over moeten innemen.

De raad heeft zich ter mondelinge behandeling niet uitgelaten over de vraag of de moeder
ontvankelijk is haar verzoek in hoger beroep.

Oordeel van het hof

Het onderwerp van geschil en de verzoeken van de ouders in eerste aanleg betreffen de
omgang tussen de vader en [minderjarige] . De rechtbank heeft een raadsonderzoek gelast
en de zaak en beslissing op de verzoeken van de ouders aangehouden in afwachting van de
uitkomsten van het raadsonderzoek. Deze beslissing van de rechtbank is dus slechts een
tussenstap om tot een eindbeschikking te kunnen komen betreffende het geschil.

Met de overweging c.q. vaststelling in de bestreden beschikking dat de ouders met het
gezamenlijk gezag zijn belast, noch met het verzoek aan de raad om een onderzoek in te
stellen, is een eind gemaakt ‘omtrent enig deel van het verzochte’. Ook als een
raadsonderzoek wordt gelast op verzoek van een of beide partijen, dient dit louter als een
instructie van de zaak worden beschouwd. Een verzoek om alleen een raadsonderzoek kan
immers niet de zelfstandige inzet van een procedure zijn.

Het hof komt dus niet toe aan een oordeel over de juistheid van de overweging omtrent het
gezag en de vraag of de onderzoeksvragen anders geformuleerd hadden moeten worden.

Het hof concludeert dat de bestreden beschikking een zuivere tussenbeschikking is; de
bestreden beschikking kan niet worden aangemerkt als een eindbeschikking. In de
bestreden beschikking heeft de kinderrechter hoger beroep niet uitdrukkelijk opengesteld en
ook nadien is toestemming daartoe niet alsnog, op verzoek, verleend. De mededeling van de
griffier onder de bestreden tussenbeschikking dat van de beschikking hoger beroep mogelijk
is, voor zover het een eindbeslissing betreft, is niet een beslissing van de kinderrechter dat
tussentijds hoger beroep open wordt gesteld (HR 27 september 2002, NJ 2004, 100).
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3.6.8.

3.7.

3.8.

3.9.

De moeder heeft nog aangevoerd dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden.
Voor zover de moeder hiermee een beroep doet op de ‘doorbrekingsjurisprudentie’
overweegt het hof dat die jurisprudentie niet geldt voor tussenbeschikkingen. Het stellen
van een doorbrekingsgrond maakt een tussenuitspraak niet vatbaar voor hoger beroep (vgl.
HR 5 juni 1998, ECLI:NL:HR 1998:ZC2664).

De moeder dient op grond van het voorgaande niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar
verzoek in hoger beroep.

Proceskosten

Het hof zal het verzoek van de vader om de moeder in de proceskosten te worden veroordeeld
afwijzen.

Hetgeen de vader in dit kader heeft aangevoerd rechtvaardigt naar het oordeel van het hof
namelijk niet dat afgeweken wordt van de hoofdregel in familiezaken dat proceskosten worden
gecompenseerd. Het hof neemt daarbij in overweging dat de moeder een uitgebreide juridische
onderbouwing heeft gegeven van haar standpunt in hoger beroep.Het hof merkt hierbij op dat
namens de vader ter mondelinge behandeling is verklaard dat het te begrijpen is dat de beslissing
van de rechtbank de verbazing van de moeder en haar advocaat heeft gewekt.

Al het voorgaande leidt tot de volgende beslissing van het hof.

Het hof:

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in het hoger beroep tegen de tussen partijen gegeven
beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 19 november 2020;

compenseert de proceskosten in deze procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.D.M. Lamers, J.F.A.M. Graafland-Verhaegen en E.M.C.
Dumoulin en is op 25 februari 2021 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 29-09-2020

Datum publicatie 28-10-2020

Zaaknummer 200.274.500/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Hof wijst gezamenlijk gezag toe, mede om de vader een opening te bieden om
betrokken te zijn bij het leven van zijn kind. Hof legt dwangsommen op ter
nakoming van de omgangsregeling door de moeder.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2021/74 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.274.500/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 122088)

beschikking van 29 september 2020

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster in het principaal hoger beroep,

verweerster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. O.M.M. Philips te Haren,

ECLI:NL:GHARL:2020:7978

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

3.1

en

[verweerder] ,

wonende te [A] ,

verweerder in het principaal hoger beroep,

verzoeker in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. C. Kamp-Wiggers te [C] .

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Assen van 25 juli 2018 en 20 november 2019, uitgesproken onder voormeld
zaaknummer (hierna: de bestreden beschikkingen).

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 20 februari 2020;

- het verweerschrift met productie(s);

- een brief van de raad voor de kinderbescherming (hierna: de raad) van 27 februari 2020;
- een journaalbericht van mr. Philips van 9 maart 2020;
- een journaalbericht van mr. Philips van 23 maart 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Philips van 6 april 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Kamp-Wiggers van 15 juli 2020 met productie(s), waaronder een
incidenteel hoger beroep;
- een journaalbericht van mr. Philips van 24 juli 2020 met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Philips van 24 augustus 2020;
- een journaalbericht van mr. Kamp-Wiggers van 24 augustus 2020 met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 25 augustus 2020 plaatsgevonden. De vader is in persoon
verschenen, bijgestaan door zijn advocaat. Namens de moeder is mr. Philips verschenen. Mr. Kamp-
Wiggers heeft tijdens de zitting het woord gevoerd aan de hand van aan hof verstrekte
pleitaantekeningen.

Partijen zijn de ouders van [de minderjarige] (hierna: [de minderjarige] ), geboren [in]

2015. De vader heeft [de minderjarige] erkend. Bij bestreden beschikking zijn de vader en de
moeder gezamenlijk met het ouderlijk gezag belast. [de minderjarige] woont in gezinsverband met
de moeder en zijn halfbroer Rishano (2010).

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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-

-

3.2

3.3

4.1

4.2

Ter zitting in het kader van een kort geding tussen partijen op 13 januari 2020 zijn over het
contact tussen de vader en [de minderjarige] de volgende afspraken gemaakt, die afwijken van de
bestreden beschikking:

een omgangsmoment op zaterdag 25 januari 2020 om 11.00 uur in [B] gedurende 45 minuten.
De moeder is bij dit omgangsmoment aanwezig;
een omgangsmoment op zaterdag 1 februari 2020 om 11.00 uur bij Monkeytown

gedurende twee uren. De moeder is bij dit omgangsmoment aanwezig;

een omgangsmoment op woensdagmiddag 19 februari 2020 om 14.00 uur op de bowlingbaan in
[C] gedurende 1,5 uur. De moeder brengt [de minderjarige] naar de bowlingbaan en haalt hem
weer op. De moeder zal niet bij het omgangsmoment aanwezig zijn;
een omgangsmoment op zaterdag 22 februari 2020 waarbij [de minderjarige] van 10.00 uur tot

18.00 uur bij de vader verblijft en waarbij de moeder [de minderjarige] haalt en brengt. De moeder
zal niet bij het omgangsmoment aanwezig zijn.

De voorzieningenrechter heeft partijen erop gewezen dat de vader vervolgens ieder even

weekend dat daarop volgt omgang heeft met [de minderjarige] zoals in de beschikking van

20 november 2019 is bepaald.

Vervolgens is gebleken dat de moeder zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Na opnieuw
een zitting op 28 mei 2020 is bij vonnis in kort geding van de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Assen, van dezelfde datum de moeder veroordeeld tot nakoming van de bestreden beschikking,
op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor iedere keer dat zij die regeling niet
nakomt, met een maximum van € 1.250,-. Deze beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Bij de bestreden beschikkingen is, voor zover hier van belang, uitvoerbaar bij voorraad bepaald
dat de vader tezamen met de moeder is belast met het gezamenlijk gezag over [de minderjarige] .
Daarnaast is de volgende gefaseerd op te bouwen zorg- en contactregeling vastgesteld in het
kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, waarbij de contacten een keer per
veertien dagen plaatsvinden:

[de minderjarige] verblijft de eerste twee keer gedurende een uur bij de vader in aanwezigheid
van de moeder;

vervolgens zijn beide ouders aanwezig bij bet voetballen op zaterdag en gaat [de minderjarige]
na het voetballen met de vader mee van 11:00 tot 13:00 uur, gedurende vier keer;

daarna verblijft [de minderjarige] een zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 bij de vader, waarbij
ouders samen bij het voetballen aanwezig zijn, gedurende vier keer;

daarna verblijft [de minderjarige] van vrijdag uit school (14:00 uur) tot zaterdag voor de
voetbalwedstrijd bij de vader, gedurende vier maanden;

uiteindelijk verblijft [de minderjarige] van vrijdagmiddag uit school tot maandagmorgen naar school
bij de vader, alsmede de helft van de schoolvakanties en feestdagen en bijzondere dagen,
waaronder de verjaardag van de vader en Vaderdag, waarbij de moeder [de minderjarige] telkens
bij de vader brengt en de vader [de minderjarige] weer terugbrengt.

De moeder is met twee grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikkingen. Deze
grieven beogen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan de orde te stellen. De moeder
verzoekt de inleidende verzoeken van de vader, strekkende tot verkrijging van het gezamenlijk
gezag over [de minderjarige] en vaststelling van een omgang tussen hem en [de minderjarige] ,
alsnog af te wijzen of een zodanige beslissing te nemen die het hof juist acht.

4 De omvang van het geschil
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4.3

4.4

4.5

5.2

De vader voert verweer, concludeert tot afwijzing van het hoger beroep van de moeder en
verzoekt haar te veroordelen in de proceskosten of een zodanige beslissing te nemen die het hof
juist acht.

Naar aanleiding van de onder 3.2 en 3.3 geschetste feiten heeft de vader na het indienen van zijn
verweerschrift alsnog incidenteel hoger beroep ingesteld. Hij verzoekt te bepalen dat:

I. hij gerechtigd is [de minderjarige] bij zich te ontvangen:

- van vrijdag uit school (dan wel als hij geen schooldag heeft vanaf 14.00 uur) tot zaterdag 17.00
uur, dit één keer in de veertien dagen in de even weekenden gedurende vier weekenden;

- vervolgens één keer in de veertien dagen in de even weekenden van vrijdagmiddag uit school
(dan wel als [de minderjarige] die dag niet naar school gaat vanaf 14.00 uur) tot maandagmorgen
naar school (dan wel als [de minderjarige] dan geen schooldag heeft tot 
09.00 uur);

- de helft van de vakanties en feestdagen waarbij [de minderjarige] bij de vader verblijft in de
oneven jaren de eerste drie weken van de zomervakantie en in de even jaren de laatste drie
weken van de zomervakantie, [de minderjarige] in de oneven jaren in de voorjaarsvakantie de
hele week bij hem is en in de even jaren de herfstvakantie de hele week bij hem is, de
meivakantie exact bij helfte gedeeld wordt waarbij aansluiting gezocht wordt bij het
omgangsweekend van de vader en dat de kerstvakantie zodanig verdeeld wordt dat [de
minderjarige] , als de kerstvakantie begint in een even jaar, de eerste week van de kerstvakantie
bij de vader is en de tweede week van de kerstvakantie bij de moeder, in oneven jaren
omgekeerd. Feestdagen worden gevierd daar waar [de minderjarige] op dat moment

conform bovengenoemde regeling verblijft, op Pasen, Pinksteren, Hemelvaart is hij bij degene
alwaar hij in het weekend aansluitend aan die feestdagen verblijft en [de minderjarige] zal
daarnaast op Vaderdag bij de vader zijn en op de verjaardag van de vader bij de vader zijn;

II. de moeder een dwangsom aan de vader dient te voldoen van € 750,- voor iedere keer dat de
moeder de regeling niet nakomt, dit met een maximum van € 20.000,-;

III. althans een zodanige beslissing te nemen als het hof juist acht.

Het hof zal de grieven in principaal en incidenteel hoger beroep gezamenlijk beoordelen.

Het gezag 
5.1 Ingevolge artikel 1:253c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de tot het gezag bevoegde
ouder van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder uit wie het kind is geboren
heeft uitgeoefend, de rechtbank verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag dan wel hem alleen
met het gezag over het kind te belasten. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat indien het verzoek
ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten en de andere ouder met gezamenlijk
gezag niet instemt, het verzoek slechts wordt afgewezen indien:

a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te
verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen of b. afwijzing
anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Op basis van de stukken en het verhandelde tijdens de zitting is het hof van oordeel dat de
rechtbank een goede beslissing genomen heeft. Ook kan het hof zich vinden in de door de
rechtbank gegeven motivering, het neemt deze over en maakt deze tot de zijne. Het hof voegt
daar het volgende aan toe.

5 De motivering van de beslissing
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5.3

5.4

5.5

5.7

5.8

Het uitgangspunt van de wet is dat ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Een
verzoek om gezamenlijk het ouderlijk gezag uit te oefenen wordt daarom in beginsel toegewezen.
Slecht in uitzonderingssituaties zoals benoemd onder 253c lid 1 onder a. en onder b. kan de
rechter besluiten om het verzoek tot gezamenlijk gezag af te wijzen. Het hof is het met de moeder
eens dat de communicatie op ouderniveau niet goed is, in elk geval nog niet goed genoeg. Anders
dan de moeder ziet het hof hierin alleen geen reden om af te wijken van het uitgangspunt dat
beide ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen. Op de moeder en de vader rust in deze een
zware inspanningsplicht om in het belang van hun zoon hun oudercommunicatie te verbeteren.
Het is ook zonder meer positief dat de ouders hiertoe inmiddels stappen zetten.

Niet is gebleken dat de communicatieproblemen een onaanvaardbaar risico vormen dat [de
minderjarige] klem of verloren raakt tussen de ouders, noch dat een afwijzing anderszins in zijn
belang is. In tegendeel. Het hof stelt in deze zaak vast dat de moeder rechterlijke beslissingen
naast zich neer heeft gelegd en het moeilijk lijkt te vinden om de vader voldoende opening te
bieden om betrokken te zijn bij het leven van [de minderjarige] . In die situatie vormt het
toewijzen van gezamenlijk gezag ook een instrument voor de vader om zijn recht op family life
tussen [de minderjarige] en hem optimaal te verwezenlijken.

Volgens de moeder is gezamenlijk gezag van de ouders over [de minderjarige] ook op andere
gronden onwenselijk. Zo stelt zij dat de vader haar mishandeld heeft, drugs verhandelt/gebruikt
en onvoldoende beschikt over pedagogische kwaliteiten. Hier hebben de rechtbank en de raad
volgens haar te weinig rekening mee gehouden. Nog los van de beoordeling of dergelijke
consequenties op zich een grond kunnen vormen om het verzoek van de vader af te wijzen, zijn
deze stellingen van de moeder onvoldoende onderbouwd met relevante stukken. Tegenover de
betwisting van de vader staan slechts een anonieme verklaring en een verklaring van de moeder
van de moeder. Dat er contra-indicaties zouden zijn, is daarom niet komen vast te staan.

Gelet op het bovenstaande slaagt de grief van de moeder niet en wordt haar verzoek in hoger
beroep tot in zoverre afgewezen.

De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken 
5.6 Op grond van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter op verzoek van
de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag.
Deze regeling kan een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken
omvatten.

De moeder geeft in haar beroepschrift aan dat zij graag zou zien dat de raad alsnog onderzoek
doet naar de thuissituatie bij de vader en de wenselijkheid van een zorgregeling tussen de vader
en [de minderjarige] voordat er een beslissing wordt genomen. Volgens de vader is hier geen
noodzaak voor.

In eerste aanleg heeft de raad aangegeven dat een raadsonderzoek niet bijdraagt aan de
oplossing van het geschil tussen partijen over de omgangsregeling tussen de vader en [de
minderjarige] . De raad adviseerde hulpverlening van [D] , het traject 'Ouderschap na Scheiding'.
Partijen hebben deze hulpverlening gevolgd en er heeft omgang plaatsgevonden tussen de vader
en [de minderjarige] . De omgang verliep goed volgens [D] . Uit het dossier volgt dat dit ook geldt
voor de omgangsmomenten die daarna hebben plaatsgevonden. Het gaat goed met [de
minderjarige] en hij vindt het contact met zijn vader fijn. In het dossier zitten geen aanwijzingen
dat het in de periode na het traject bij [D] anders zou zijn. De moeder heeft evenwel gesteld dat
het op dit moment niet goed gaat met [de minderjarige] . Zo zou [de minderjarige] weer
zindelijkheidsproblemen hebben gekregen sinds hij omgang met de vader heeft. Hierover is echter
weinig duidelijk geworden tijdens de zitting of uit de stukken. Daarnaast is [de minderjarige] vijf
jaar oud en kunnen de problemen met zijn zindelijkheid ook nog samenhangen met zijn leeftijd. De
moeder heeft deze stelling, evenals haar stellingen over de vader, niet (voldoende) onderbouwd.

Gelet op het feit dat de raad in eerste aanleg geen indicatie zag om onderzoek te doen en het
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5.9

5.11

6.1

6.2

6.3

6.4

dossier en de stellingen van de moeder onvoldoende aanwijzingen geven dat de omgang nu niet
langer goed zou zijn voor [de minderjarige] , bestaat er naar het oordeel van het hof geen
noodzaak om een nader onderzoek door de raad te gelasten. Het hof acht zich voldoende
voorgelicht om een beslissing te nemen.

Het hof kan de moeder niet volgen in haar stelling dat de vader nog moet laten zien dat hij in
staat is op verantwoorde wijze invulling te geven aan (onbegeleide omgang). Het hof meent dat
hij dit al heeft laten zien, zoals blijkt uit hetgeen hierboven is overwogen. Dit betekent dat
onbegeleid contact tussen [de minderjarige] en de vader mogelijk is. Gebleken is dat de door de
rechtbank in de bestreden beschikking vastgestelde zorgregeling achterhaald is omdat de opbouw
niet volledig is nagekomen en [de minderjarige] inmiddels niet meer voetbalt. De vader heeft hier
rekening mee gehouden en een hierop aangepaste zorgregeling, met opnieuw een opbouw,
verzocht. De moeder zet hier geen (redelijk) alternatieve regeling tegenover en voert ook niets
anders aan op basis waarvan de door de vader voorgestelde opbouwregeling afgewezen of in
gewijzigde vorm vastgesteld moet worden. Het hof zal het verzoek van de vader onverkort
toewijzen omdat dit in het belang van [de minderjarige] wordt geacht.

De dwangsommen 
5.10 Namens de moeder is gesteld dat zij de omgang niet altijd heeft uitgevoerd in
overeenstemming met de beschikking, maar dat zij de nu vast te stellen omgang wel zal nakomen.
Verder is gesteld dat de moeder niet onwillig is, er vindt immers omgang plaats. Misschien niet in
de vorm zoals de vader het wil, maar er is omgang en die zal er altijd zijn.

De gang van zaken in het verleden, zoals blijkt uit de onder 3 geschetste feiten, biedt het hof
weinig vertrouwen dat de moeder nu wel de zorgregeling zal nakomen. Dit gebrek aan vertrouwen
wordt versterkt door de hierboven opgenomen namens haar gedane uitspraken en in het gegeven
dat de moeder nu weigert de door de ouders gekozen achternaam van [de minderjarige] (bij de
erkenning is gekozen voor [verweerder] ) te gebruiken. In beginsel dienen ouders in onderlinge
afstemming tot een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken te komen. Lukt dit niet, dan is het
mogelijk om via de rechter tot een regeling te komen. Nu het de ouders niet is gelukt er samen uit
te komen, hebben zij de door de rechter vastgestelde regeling na te komen. Het is dus niet zo dat
de moeder daar eenzijdig iets aan kan wijzigen of daar voorwaarden aan kan verbinden. Door dat
wel te doen geeft zij ook daarmee blijk van onwil. Het gaat er overigens niet om dat de moeder
iets moet nakomen wat de vader wil maar dat de moeder moet nakomen wat de rechter heeft
bepaald. Het hof zal de verzochte dwangsommen toewijzen met dien verstande dat deze, met het
oog op de financiële draagkracht van de moeder, zullen worden gematigd als hierna te volgen.

in het principaal hoger beroep

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, falen de grieven.

in het incidenteel hoger beroep

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, slagen de grieven die zien op de verdeling van de
zorg- en opvoedingstaken.

Het hof zal de bestreden beschikking, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, op het punt van
het gezag bekrachtigen en op het punt van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
vernietigen en beslissen als volgt.

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep compenseren, nu partijen een relatie met elkaar

6 De slotsom
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hebben gehad en de procedure het uit die relatie geboren kind betreft.

Het hof, beschikkende in het principaal en het incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van

20 november 2019, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en dit het gezamenlijk
gezag betreft;

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van

20 november 2019, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en dit de verdeling van de
zorg- en opvoedingstaken betreft en in zoverre opnieuw beschikkende:

verdeelt de zorg- en opvoedingstaken aldus dat [de minderjarige] bij de vader verblijft:

 van vrijdag uit school (dan wel als hij geen schooldag heeft vanaf 14.00 uur) tot zaterdag 17.00 uur,
dit één keer in de veertien dagen in de even weekenden gedurende vier weekenden;

 vervolgens één keer in de veertien dagen in de even weekenden van vrijdagmiddag uit school (dan
wel als [de minderjarige] die dag niet naar school gaat vanaf 14.00 uur) tot maandagmorgen naar
school (dan wel als [de minderjarige] dan geen schooldag heeft tot 09.00 uur);

 de helft van de vakanties en feestdagen waarbij [de minderjarige] bij de vader verblijft in de
oneven jaren de eerste drie weken van de zomervakantie en in de even jaren de laatste drie weken
van de zomervakantie, [de minderjarige] in de oneven jaren in de voorjaarsvakantie de hele week bij
hem is en in de even jaren de herfstvakantie de hele week bij hem is, de meivakantie exact bij helfte
gedeeld wordt waarbij aansluiting gezocht wordt bij het omgangsweekend van de vader en dat de
kerstvakantie zodanig verdeeld wordt dat [de minderjarige] , als de kerstvakantie begint in een even
jaar, de eerste week van de kerstvakantie bij de vader is en de tweede week van de kerstvakantie bij
de moeder, in oneven jaren omgekeerd. Feestdagen worden gevierd daar waar [de minderjarige] op
dat moment

conform bovengenoemde regeling verblijft, op Pasen, Pinksteren, Hemelvaart is hij bij degene alwaar
hij in het weekend aansluitend aan die feestdagen verblijft en [de minderjarige] zal daarnaast op
Vaderdag bij de vader zijn en op de verjaardag van de vader bij de vader zijn;

bepaalt dat de moeder aan de hiervoor vastgestelde verdeling van de zorg- en opvoedingstaken dient
mee te werken en wel op straffe van een dwangsom van € 250,- per keer dat zij daaraan geen
medewerking verleent, met een maximum van € 5.000,-;

verklaart deze beschikking, tot zover en behoudens de bekrachtiging, uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat iedere partij de eigen kosten
draagt;

7 De beslissing
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wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.P. den Hollander, R.A. Boon en E.M.J. Brink, bijgestaan door
mr. M.J. Muller als griffier en is op 29 september 2020 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2

Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad,

gevestigd te Haarlem,

betreffende

[ongeboren baby] , uitgerekende geboortedatum [uitgerekende geboortedatum] , hierna te noemen
de baby.

De rechtbank merkt als belanghebbenden aan:

[de moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [plaats] ,

[de vader] , hierna te noemen de vader,

wonende te [plaats] ,

de William Schrikker Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, hierna te noemen de GI.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de Raad van 13 augustus 2020, ingekomen bij de griffie op 17
augustus 2020;

- het aanvullend verzoek van de Raad van 28 augustus 2020, ingekomen bij de griffie op 28
augustus 2020.

Op 2 september 2020 heeft de rechtbank de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- [vertegenwoordiger van de raad] namens de Raad,

- [vertegenwoordiger van de GI] en [vertegenwoordiger van de GI] namens de GI.

De moeder en de vader zijn telefonisch gehoord.

2. De feiten

De moeder is zwanger van de vader. Zij is uitgerekend op [uitgerekende geboortedatum] . Uit een
echo blijkt dat de ongeboren baby een meisje is. Sinds 5 augustus 2020 is de moeder in verband
met zwangerschapsvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. De moeder moet de rest van haar
zwangerschap in het ziekenhuis blijven.

Het eerste kind van de ouders is [naam eerste kind] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] .
[naam eerste kind] is direct na haar geboorte uit huis geplaatst. Bij beschikking van deze
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2.3

3.1.

3.2.

4.1.

rechtbank van 15 oktober 2019 is het gezag van de ouders over [naam eerste kind] beëindigd.

De GI heeft zich bij brief van 18 augustus 2020 bereid verklaard om de voogdij te aanvaarden.

De Raad heeft primair verzocht de baby als reeds geboren aan te merken, het gezag van de
moeder te beëindigen en de GI tot voogd over de ongeboren baby te benoemen. Subsidiair
verzoekt de Raad de baby als reeds geboren aan te merken, de moeder te schorsen in de
uitoefening van het gezag en eveneens de GI tot voorlopig voogd te benoemen. De Raad heeft
het verzoek als volgt onderbouwd.

De Raad heeft ernstige zorgen over de opvoedvaardigheden van de ouders. De Raad is van
mening dat de ouders niet in staat zijn om nu of op (korte) termijn een veilige opvoedsituatie te
creëren voor de baby, ook niet met de inzet van (dwingende) hulpverlening. De ouders hebben
eigen problematiek, functioneren op een licht verstandelijk beperkt niveau en hebben vroeger
geen goed voorbeeld van hun eigen ouders gehad. De zorg voor een jonge baby zou ertoe leiden
dat de ouders overvraagd worden, want zij raken snel overprikkeld. De baby kan zich daardoor
niet goed bij de ouders ontwikkelen. De Raad heeft gezien dat de ouders hun best hebben
gedaan om de woning klaar te maken voor de komst van de baby, maar de woning is nog altijd
niet hygiënisch en veilig genoeg om de baby in te kunnen laten opgroeien. Daarbij is ook de
persoonlijke verzorging van de ouders onvoldoende, waardoor de Raad de kans groot acht dat de
ouders niet in staat zijn om de baby te verzorgen. De ouders hebben geen reëel beeld van hun
functioneren en overschatten zichzelf. Zij zijn niet leerbaar en accepteren de hulpverlening
onvoldoende. Verder verloopt de omgang met [naam eerste kind] , het oudere zusje van de baby
dat vanaf haar geboorte in een pleeggezin woont en waarvan het gezag van de ouders al is
beëindigd, niet goed. De ouders kunnen niet goed bij haar aansluiten en zijn niet in staat haar
goed te verzorgen. De kans is groot dat de ouders niet in staat zijn tot sensitief en responsief
reageren op de baby, waardoor haar algehele ontwikkeling in het gedrang komt en er geen
gezonde hechtingsrelatie ontstaat. Daarbij zullen de ouders veel intensieve begeleiding nodig
hebben om bij de baby te kunnen aansluiten naarmate zij ouder wordt. Volgens de Raad dient er
al voordat de baby is geboren een voogd te worden benoemd, zodat het gehele proces van
zwangerschap tot het vinden van een (perspectiefbiedend) pleeggezin kan worden gecoördineerd.
Dit wordt versterkt doordat de zwangerschap zorgelijk verloopt en de kans op een vroeggeboorte
fors is toegenomen. De ouders worden door de Raad niet in staat geacht om de zorg voor de baby
binnen een voor de baby aanvaardbaar te achten termijn te dragen.

De moeder geeft aan dat de ouders het niet eens zijn met het primaire en subsidiaire verzoek
van de Raad. De moeder vindt dat de ouders een eerlijke kans verdienen en de tijd moeten krijgen
om zich te bewijzen. Daar is één uur omgang in de acht weken, zoals dat bij [naam eerste kind] nu
het geval is, te kort voor. De ouders weigeren de hulpverlening niet meer en doen hun best om
alles voor de geboorte van de baby uit te zoeken. Ook staan zij inmiddels positief tegenover een
opname in een moeder-kindhuis, alles om te kunnen bewijzen dat zij de zorg voor de baby
aankunnen. Als dan blijkt dat de ouders het niet kunnen, is de moeder bereid dit te accepteren. De
Raad heeft de ouders nooit met kinderen gezien en daardoor kunnen zij volgens de moeder geen
oordeel over de opvoedvaardigheden van de ouders vellen. De moeder heeft in het verleden twee
jaar voor de dochter van haar toenmalige partner gezorgd, wat goed is gegaan. Ook past zij
regelmatig op de kinderen van haar vriendin [naam vriendin] . [naam vriendin] is de hartsvriendin
van de moeder en zij kent haar al vijftien jaar. [naam vriendin] heeft vertrouwen in de moeder en
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heeft dit ook aan de Raad laten weten. Indien het toch tot een kinderbeschermingsmaatregel
komt, zou de moeder dan ook het liefste zien dat de baby bij [naam vriendin] geplaatst wordt. Op
die manier kunnen de ouders de baby wel blijven zien.

De vader voegt hieraan toe dat hij anders is dan zijn vader, die hem in het verleden heeft
mishandeld. De vader is bij zijn grootouders opgegroeid en hij is voornemens om het beter te
doen dan zijn eigen vader. De vader heeft nog nooit een kind geslagen en dat zou hij ook nooit
doen.

Inleiding

De rechtbank wil vooraf opmerken dat het verzoek van de Raad erg uitzonderlijk is en dat de
rechtbank alle begrip heeft voor de hevige emoties van de ouders. Zij ervaren dit verzoek als zeer
pijnlijk, nu zij al geruime tijd uitkijken naar de komst van hun kind en zij niet voor hun eerste kind
mogen zorgen. Zij hebben aangegeven alles gedaan te hebben om zich zo goed mogelijk op de
komst van de baby voor te bereiden en willen graag een tweede kans om te laten zien dat zij de
zorg en de opvoeding wel aankunnen. De rechtbank benadrukt dat de goede intenties van de
ouders in deze zaak niet ter discussie staan. De rechtbank moet in deze zaak beoordelen of de
baby, gelet op alle omstandigheden, veilig kan opgroeien bij de ouders en zich daar goed kan
ontwikkelen. Pas als het oordeel daarover negatief is, kan het verzoek van de Raad eventueel
worden toegewezen.

Het juridisch kader in deze zaak bestaat uit het volgende. De rechtbank zal allereerst de vraag
moeten beantwoorden of de baby als reeds geboren moet worden aangemerkt (artikel 1:2
Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). Vervolgens zal worden beoordeeld of aan de vereisten van een
gezagsbeëindiging wordt voldaan (artikel 1:266 BW), waarna ook wordt ingegaan op de vraag of
deze inbreuk op het family life van de ouders met de baby is toegestaan (artikel 8 EVRM). Ten
slotte zal, indien de rechtbank tot de conclusie komt dat aan de vereisten voor de
gezagsbeëindiging is voldaan, moeten worden voorzien in de voogdij over de baby (artikel 1:275
BW).

Artikel 1:2 BW: als reeds geboren aanmerken?

Voor een gezagsbeëindiging is vereist dat de moeder het gezag over de baby uitoefent; als er
geen sprake is van gezagsuitoefening kan het immers ook niet worden beëindigd. Blijkens artikel
1:253b, eerste lid, BW ontstaat het gezag van een ongehuwde moeder op het moment van de
geboorte van het kind. Dit betekent dat de moeder tot aan de geboorte nog geen gezag uitoefent
over de baby, waardoor een gezagsbeëindiging juridisch onmogelijk is. De Raad heeft de
rechtbank daarom verzocht de baby op grond van artikel 1:2 BW als reeds geboren aan te
merken. Artikel 1:2 BW bepaalt – voor zover van belang – dat het kind waarvan een vrouw
zwanger is als reeds geboren wordt aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. De vraag die
de rechtbank zal moeten beantwoorden is of het belang van de baby met zich brengt dat zij nu al
als reeds geboren moet worden aangemerkt zodat een gezagsbeëindiging mogelijk wordt.

De rechtbank stelt voorop dat algemeen aanvaard is dat al vóór de geboorte van een kind
gezagsbeperkende maatregelen kunnen worden uitgesproken in de vorm van een
ondertoezichtstelling, schorsing van het gezag en een voorziening in de voorlopige voogdij. De
rechtvaardiging hiervoor is dat het ongeboren kind recht heeft op prenatale bescherming, indien
blijkt dat er dusdanig ernstige zorgen zijn over de zorg- en opvoedcapaciteiten van de ouders dat
daardoor een voorspoedige start in het leven en optimale ontwikkeling in de eerste levensfase
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van een kind in het gedrang komt. Nu vaststaat dat er dergelijke zorgen over de zorg- en
opvoedcapaciteiten van de ouders zijn, zal de rechtbank het verzoek van de Raad om de
ongeboren baby als reeds geboren aan te merken toewijzen.

Artikel 1:266 BW: gezagsbeëindiging

Op grond van artikel 1:266, eerste lid, BW kan de rechtbank het gezag van een ouder
beëindigen, indien

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de
ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel
1:247, tweede lid, BW te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de
minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b. de ouder het gezag misbruikt.

De rechtbank ziet, anders dan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de beschikking van 15 mei
2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:4587), geen grond om te oordelen dat het gezag van een ouder pas
kan worden beëindigd vanaf de datum van geboorte van een kind. Zoals in overweging 5.4 is
vermeld, is algemeen aanvaard dat er reeds vóór de geboorte van een kind in het kader van
prenatale bescherming gezagsbeperkende maatregelen kunnen worden uitgesproken. Dit
impliceert dat zodra een kind op grond van artikel 1:2 BW als geboren wordt aangemerkt, er ook
sprake is van gezagsuitoefening over het ongeboren kind. De rechtbank ziet niet in waarom er in
dergelijke gevallen niet reeds vóór de geboorte niet tot beëindiging van het gezag kan worden
overgegaan als vaststaat dat aan de wettelijke vereisten van artikel 1:266 lid 1 BW is voldaan. 
De rechtbank zal beoordelen of er reden is om in dit geval over te gaan tot gezagsbeëindiging op
grond van artikel 1:266 BW.

Gelet op het rapport van de Raad, de informatie over [naam eerste kind] en hetgeen ter zitting is
besproken, neemt de rechtbank als vaststaand aan dat de ouders niet in staat zullen zijn om ooit
goed voor de baby te zorgen en invulling te geven aan het gezag, zelfs niet met intensieve
ondersteuning.

Door hun persoonlijke problematiek en beperkingen stelt de rechtbank vast dat zij daartoe niet in
staat zullen zijn. Hierbij neemt de rechtbank in overweging dat de ouders al lange tijd, te weten
sinds 2004 voor de moeder en sinds 2009 voor de vader, hulpverlening krijgen en dat dit geen
verbetering in hun situatie heeft gebracht. De moeder heeft een laag intelligentieniveau, kampt
met een borderline persoonlijkheidsstoornis en heeft een belast verleden en trauma’s vanuit haar
jeugd. De vader heeft eveneens een laag intelligentieniveau, een belast verleden en trauma’s en
daarbij ongecontroleerde woede-uitbarstingen. Uit het rapport van de Raad blijkt dat de bij ouders
betrokken hulpverlening al vóór de eerste zwangerschap van de moeder jarenlang met ouders
heeft gesproken over hun kinderwens en dat daarbij is aangegeven dat er geen vertrouwen is dat
ouders in staat zijn om op een veilige en adequate manier voor een baby te zorgen. De ouders
zijn snel overbelast en hebben daarnaast moeite met het accepteren van hulpverlening, waardoor
er soms periodes geen hulpverleners bij hen zijn betrokken en de kans bestaat dat er dan ook
geen zicht zal zijn op de baby.

Door de Raad is eerder verschillende keren aangedragen om een opname in een moeder‑kindhuis
te laten plaatsvinden, maar dat werd herhaaldelijk door de ouders afgewezen. De ouders hebben
aangegeven hier inmiddels wel voor open te staan, maar de rechtbank ziet hier het nut niet meer
van in. De ouders zijn immers niet leerbaar gebleken. In het rapport van de Raad heeft ook de
mentor van de moeder verklaard dat er geen veranderingen zijn opgetreden in het functioneren
van ouders, dat ouders altijd bijsturing nodig hebben en zichzelf overschatten. Hoewel de
hulpverlening ziet dat de moeder meer in staat lijkt te zijn tot de verzorging en opvoeding van de
baby, wordt de vader als instabiele factor gezien en leidt het samenzijn van de ouders ertoe dat
het opvoeden van de baby niet tot de mogelijkheden behoort. De ouders hebben namelijk een
ambivalente relatie en zijn jaloers en afgunstig naar elkaar toe, wat ook bleek tijdens het
telefonische horen van de ouders door de rechtbank. Op zulke momenten zijn zij niet in staat om
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het belang van de baby voorop te stellen, wat de rechtbank zorgen baart.

De rechtbank betrekt in haar oordeel verder het verloop van de kinderbeschermings-maatregelen
bij [naam eerste kind] , over wie direct na haar geboorte een ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing werden uitgesproken. In de beschikking waarin het gezag van de ouders over
[naam eerste kind] is beëindigd, is overwogen dat bij de ouders sprake is van persoonlijke
problematiek op diverse levensgebieden en van een belast verleden, hetgeen hun
opvoedmogelijkheden en leerbaarheid ernstig in de weg staat. Daarbij is overwogen dat niet
aannemelijk is dat dit nog kan of zal veranderen. Uit het rapport dat ten grondslag ligt aan het
onderhavige verzoek blijkt dat de ouders tijdens spaarzame begeleide omgangsmomenten – één
uur per acht weken – niet bij [naam eerste kind] haar behoeftes kunnen aansluiten en dit alleen
kunnen met de hulp van de begeleiding.

Het functioneren van de ouders is sindsdien niet verbeterd en zij hebben tot op heden veel
bijsturing nodig. De betrokken hulpverleners zijn het unaniem met elkaar eens dat er 24 uur per
dag hulpverlening bij het gezin betrokken moet zijn om de veiligheid en ontwikkeling van de baby
te kunnen waarborgen. Dit is voor de baby, de ouders en de hulpverlening geen werkbare situatie.

Dit leidt tot de conclusie dat de ouders niet – en zeker niet binnen een voor de baby aanvaardbaar
te achten termijn – in staat zullen zijn de zorg en opvoeding te dragen, waardoor de rechtbank
van oordeel is dat er al op dit moment aan het criterium voor een gezagsbeëindiging in de zin van
artikel 1:266, eerste lid, sub a, BW is voldaan. Omdat de ouders niet gehuwd zijn, is er alleen
aanleiding om het gezag van de moeder te beëindigen.

Artikel 8 EVRM: inbreuk op family life gerechtvaardigd?

Nu vaststaat dat wordt voldaan aan de vereisten van de gezagsbeëindiging komt de rechtbank
toe aan de vraag of de gezagsbeëindiging een gerechtvaardigde inbreuk is op het family life van
de ouders met de baby. Artikel 8 EVRM houdt in dat iedereen recht heeft op respect voor zijn
familie- en gezinsleven. Een inbreuk daarop is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is in een
democratische samenleving, proportioneel en subsidiair is.

Door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) is ten aanzien van de
noodzakelijkheid bepaald dat bij een gezagsbeëindiging die wordt uitgesproken zonder
voorafgaande ondertoezichtstelling aangetoond moet worden dat voor de ouders duidelijk geen
mogelijkheid bestaat om de thuissituatie voor het kind voldoende te verbeteren (EHRM 22 juni
2017, nr. 37931/15 (Barnea en Caldaru/Italië)).

De rechtbank is op grond van het rapport van de Raad van oordeel dat dit het geval is. Bij de
ouders is al een lange tijd hulpverlening betrokken en alle hulpverleners hebben laten weten dat
de ouders niet leerbaar zijn en dat de situatie bij de ouders in de afgelopen jaren niet verbeterd
is. Niet valt te verwachten dat die situatie zal veranderen, omdat de ouders kampen met
persoonlijke problematiek die blijvend van aard is. De thuissituatie is daardoor voor de baby
blijvend onvoldoende veilig. De wisselende relatie van de ouders staat tevens in de weg aan een
optimale ontwikkeling van de baby. Gebleken is dat de ouders jaloers en afgunstig kunnen zijn
naar elkaar en dat dit met name bij de vader vaak resulteert in boosheid. De baby kan daardoor
verloren raken in dit conflict of getuige zijn van veelvuldige ruzies tussen de ouders, wat haar
ontwikkeling zal schaden. Er is naar het oordeel van de rechtbank dan ook voldoende grond om
aan te nemen dat de gezagsbeëindiging noodzakelijk is gelet op de belangen van de baby.

Vervolgens ligt de vraag voor of de maatregel in verhouding staat tot het nagestreefde doel (de
proportionaliteit). Het EHRM heeft hierover beslist dat er een zorgvuldige beoordeling van de
impact van de kinderbeschermingsmaatregel op het kind en de ouders moet hebben
plaatsgevonden (EHRM 13 juli 2000, nrs. 39221/98 en 41963/98 (Scozzaire en Guinta/Italië)). Het
doel van de gezagsbeëindiging is de bescherming van de belangen van de baby. Uit het
onderzoek van de Raad is gebleken dat de veiligheid van de baby niet kan worden gegarandeerd
als zij bij haar ouders opgroeit en dat dan tevens haar ontwikkeling in het gedrang zal komen. In
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zijn rapport heeft de Raad aandacht besteed aan de impact van de maatregel op de ouders. De
Raad heeft uitgebreid met de ouders gesproken en ook zijn hun belangen afgewogen in de
conclusie van het rapport. De rechtbank is hierdoor van oordeel dat het belang van de baby bij de
gezagsbeëindiging in dit geval zwaarder dient te wegen dan de belangen van de ouders bij het
behoud van hun gezag.

Ten aanzien van de subsidiariteit dient te worden overwogen of er andere, lichtere maatregelen
bestaan om de baby te beschermen, zonder dat een harde maatregel als de gezagsbeëindiging
wordt ingezet. Hierbij dient er voorrang worden gegeven aan het ondersteunen van de
opvoedcapaciteiten van de ouders (EHRM 22 juni 2017, nr. 37931/15 (Barnea en Caldaru/Italië)). Als
alternatieve en lichtere maatregel valt allereerst te denken aan de ondertoezichtstelling, al dan
niet in combinatie met een uithuisplaatsing. 
De rechtbank is van oordeel dat een ondertoezichtstelling alleen niet zal leiden tot een voldoende
veilige situatie voor de baby; dit kan volgens deskundigen alleen worden bereikt als er 24 uur per
dag hulpverlening bij de ouders is betrokken. Een combinatie met een uithuisplaatsing, zoals ook
door de ouders ter zitting is betoogd, is daarnaast strijdig met het perspectief van de baby. Van
deze maatregel moet immers enig opbouwend en nuttig gevolg worden verwacht, zodat de
gezinsband kan worden hersteld en de bedreiging van het kind wordt afgewend. Het is op dit
moment echter al duidelijk dat hiervan geen sprake kan zijn, nu de ouders ook in de toekomst niet
in staat worden geacht om voor de baby te zorgen.

Verder is ter zitting gebleken dat de ouders hebben aangegeven dat zij nu wel akkoord gaan
met de opname van de moeder en de baby in een moeder-kindhuis, maar ook dit zal er naar het
oordeel van de rechtbank niet toe leiden dat de situatie in de toekomst voldoende verbetert.
Zodra de moeder immers weer met de vader zal gaan samenwonen, is de kans zeer groot dat de
ouders in hun oude patroon zullen terugvallen. Voor een gezinsopname staan de ouders niet
open, waardoor er ook geen hulpverlening kan plaatsvinden ten aanzien van de rol van de vader
in het gezin. De rechtbank betrekt tevens in zijn oordeel dat de Raad en de GI ter zitting hebben
verklaard dat het voor de acceptatie van de maatregel door de ouders niet uitmaakt als eerst met
een lichtere maatregel zou worden volstaan. De ouders lijken juist eerder gebaat bij het verkrijgen
van duidelijkheid op een zo kort mogelijke termijn, nu zij veel stress en spanning ervaren van
juridische procedures.

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat de gezagsbeëindiging ook de toets
van artikel 8 EVRM doorstaat.

Artikel 1:275 BW: Benoeming voogd

Omdat de beëindiging van het gezag van de moeder ertoe zal leiden dat een gezagsvoorziening
over de baby komt te ontbreken, dient de rechtbank op grond van artikel 1:275, eerste lid BW een
voogd over haar te benoemen. In dat verband overweegt de rechtbank als volgt.

De Raad heeft verzocht om de GI tot voogd over de baby te benoemen. De rechtbank acht het in
het belang van de baby dat dit verzoek wordt gehonoreerd, aangezien deze GI ook als voogd is
benoemd over [naam eerste kind] . De GI heeft hierdoor kennis over het gezin en kan daardoor
goed de belangen van de baby behartigen. De GI heeft zich bij brief van 18 augustus 2020 bereid
verklaard de voogdij op zich te nemen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat de GI moet worden belast met de voogdij. Gezien de
persoonlijk band tussen [naam vriendin] en de ouders en het feit dat zij een veel positiever beeld
heeft van het functioneren van de ouders dan deskundigen en hulpverleners, acht de rechtbank
[naam vriendin] niet geschikt om als voogdes op te treden.
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5.17.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.5.

Slot

De slotsom is dat de rechtbank het primaire verzoek van de Raad toewijst. Het subsidiaire
verzoek behoeft daarom geen beoordeling.

De rechtbank:

merkt [ongeboren baby] aan als reeds geboren;

beëindigt het ouderlijk gezag van [de moeder] , geboren op [de moeder] te [plaats] , over de
ongeboren baby;

benoemt tot voogdes over genoemde minderjarige William Schrikker Stichting Jeugdreclassering
en Jeugdbescherming;

wijst het anders verzochte af;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.P. van der Haak, kinderrechter, in tegenwoordigheid van
mr. L.C. Commandeur als griffier en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of
verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Amsterdam

6 De beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 06-10-2020

Datum publicatie 06-10-2020

Zaaknummer C/18/200229 / FA RK 20-1815

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Gezagsbeëindiging ongeboren kind. Rechtspraak EHRM en Nederlandse wet
noopt tot beëindiging gezag als er geen perspectief bij de moeder kan worden
gevonden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2020-0251 
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5578 
JPF 2021/15 met annotatie van Graaf, J.H. de 
FJR 2021/24.28 

Uitspraak

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaak-/rekestnummer: C/18/200229 / FA RK 20-1815 en C/18/200488 / JE RK 20-644

datum uitspraak: 6 oktober 2020

regio Noord-Nederland, locatie Groningen,

die hierna ''de Raad'' wordt genoemd,

ECLI:NL:RBNNE:2020:3420

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

beschikking over het gezag, de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

in de zaak van

de Raad voor de Kinderbescherming,
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die betrekking heeft op

dat hierna ''het ongeboren kind'' wordt genoemd.

Als belanghebbende wordt aangewezen:

die woont in [woonplaats] ,

en die hierna "de moeder" wordt genoemd,

advocaat: mr. M. Elderhuis, die kantoor houdt in Assen.

Als informant wordt aangewezen:

de gecertificeerde instelling

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering,

die gevestigd is in Amsterdam,

en die hierna "de GI" wordt genoemd.

Deze procedure is ingeleid met een verzoekschrift met bijlagen van de Raad, dat de rechtbank heeft
ontvangen op 30 juli 2020. Daarin verzoekt de Raad om het gezag van de moeder over het nog
ongeboren kind te beëindigen en om bij afwijzing van dat verzoek, het ongeboren kind onder toezicht
te stellen van de GI en daarbij een machtiging te verlenen tot uithuisplaatsing.

Op 19 augustus 2020 is de zaak mondeling behandeld. De rechter heeft toen gesproken met mevrouw
[naam 1] , die de Raad vertegenwoordigt, de moeder, haar advocaat en de heer [naam 2] , die de GI
vertegenwoordigt.

De advocaat van de moeder is in de gelegenheid gesteld zich na de mondelinge behandeling nader
schriftelijk uit te laten over het verzoek van de Raad. Dat heeft zij met een brief gedaan die de
rechtbank heeft ontvangen op 18 september 2020.

De GI is in de gelegenheid gesteld zich over de brief van de moeder uit te laten. Bij brief van 23
september 2020 heeft de GI dat gedaan.

het nog ongeboren kind van [de moeder] ,

[de moeder] ,

Het procesverloop
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Ten slotte is bepaald dat vandaag deze beschikking wordt gegeven.

De rechter gaat bij de beoordeling van de verzoeken van de Raad uit van de volgende feiten.

Tijdens een inmiddels verbroken affectieve relatie van de moeder en haar ex-partner zijn drie kinderen
geboren:

- [minderjarige 1], op [geboortedag] [geboortemaand] 2015 in [geboorteplaats] ;

- [minderjarige 2], op [geboortedag] [geboortemaand] 2017 in [geboorteplaats] ;

- [minderjarige 3] , op [geboortedag] [geboortemaand] 2018 in [geboorteplaats] .

De moeder draagt van rechtswege het gezag over de drie kinderen. Het gezag over [minderjarige 2]
deelt zij met haar ex-partner, die alle kinderen als zijn kinderen heeft erkend.

De moeder is zwanger van haar vierde kind. De verwachte geboortedatum is 5 november 2020.

Op 18 december 2019 heeft de GI de Raad verzocht een onderzoek te doen naar de noodzaak om het
gezag te beëindigen van de moeder en haar ex-partner over [minderjarige 2] en om het gezag van de
moeder te beëindigen over [minderjarige 3] . Gedurende dat onderzoek heeft de GI de Raad ook
verzocht om onderzoek te doen naar de noodzaak om een kinderbeschermingsmaatregel te nemen
ten aanzien van het nog ongeboren kind van de moeder.

De Raad heeft besloten om beide onderzoeken samen te voegen en om in verband met de
uiteenlopende belanghebbenden bij de verzoeken, daarvan drie afzonderlijke onderzoeksrapporten
op te maken.

Bij aanvang van het onderzoek door de Raad is over [minderjarige 1] bekend dat hij thuis is overleden
door een noodlottig ongeval dat plaatsvond op 22 juli 2016.

Over [minderjarige 2] is bekend dat hij sinds 22 februari 2017 onder toezicht van de GI staat en dat
hij sinds 22 februari 2017, en dus sinds hij vier dagen oud is, uit huis is geplaatst in zijn huidige,
perspectief biedende, pleeggezin.

Over [minderjarige 3] is bekend dat zij sinds 30 augustus 2018 onder toezicht van de GI staat en dat
zij sinds 30 augustus 2018, en dus sinds zij vier dagen oud is, uit huis is geplaatst in haar huidige,
perspectief biedende, pleeggezin.

De feiten
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Uit het onderzoeksrapport van de Raad blijkt dat aan dat overlijden van [minderjarige 1] en de
genomen kinderbeschermingsmaatregelen ten aanzien van [minderjarige 2] en [minderjarige 3] , het
volgende vooraf is gegaan.

In 2009 raakt de Raad betrokken bij het gezin waarin de moeder is opgegroeid vanwege de
scheidings- en opvoedproblematiek van haar ouders. Het gezin is door de Raad terugverwezen naar
het vrijwillig kader en de Raad heeft geadviseerd dat er geen omgang tussen de moeder en haar
vader meer plaatsvindt.

In 2012 gaat de moeder samenwonen met de (juridische) vader van [minderjarige 1] , [minderjarige 2]
en [minderjarige 3] . Binnen de relatie blijkt huiselijk geweld een rol te spelen. Begin 2015 zijn de
ouders kort uit elkaar geweest en heeft moeder een kortstondige relatie gehad met een ander dan de
vader van haar drie kinderen. De ouders hebben zich nadien weer verzoend.

In april 2015 blijkt dat de moeder zwanger is van [minderjarige 1] ; ze weet niet wie de biologische
vader is.

Nadat de ouders vernemen dat de Raad een kinderbeschermingsonderzoek gaat doen naar de
ongeboren baby, overweegt de moeder een abortus. De moeder is bang om haar kind door een
kinderbeschermingsmaatregel te verliezen. De abortus heeft de moeder echter niet doorgezet. Op 26
oktober 2015 sluit de Raad een kinderbeschermingsonderzoek af met een verwijzing naar
hulpverlening in het vrijwillig kader.

Op 8 november 2015 wordt [minderjarige 1] geboren. In april en juni 2016 wordt [minderjarige 1]
opgenomen in het ziekenhuis met (onder)voedingsproblemen en een lichte ontwikkelingsachterstand.
In de tussentijd is Home Start, een hulpverlenende instantie die opvoedingsondersteuning aan de
ouders in de thuissituatie biedt, ingezet. Na twee contacten heeft de moeder deze hulpverlening
echter stopgezet. Vrijwel gelijktijdig heeft zij ook de verdere samenwerking met een vanuit de
hulpverlening betrokken jeugdverpleegkundige beëindigd.

Op 22 juli 2016 overlijdt [minderjarige 1] . Hij lijkt thuis te zijn gestikt in zijn bedje. Onderzoek leert
dat het matrasje in zijn bedje te klein was, waardoor hij waarschijnlijk tussen het matras en zijn bedje
vast is komen te zitten.

In juli en augustus 2016 blijkt dat in de relatie van de ouders opnieuw sprake is van huiselijk geweld.
Sedna, een hulpverlenende instantie die opvoedingsondersteuning in de thuissituatie biedt, legt een
huisbezoek af op, of kort na, het moment dat de ouders ruzie blijken te hebben. De moeder vertelt
hierover aan Sedna en tijdens de mondelinge behandeling op 19 augustus 2020 aan de rechter, dat
de vader haar naar de grond had gewerkt en dat zij daarover verder aan Sedna heeft verteld wat
Sedna rapporteert als "wurgen, knijpen en haren trekken".
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De ouders stoppen vervolgens de samenwerking met Sedna uit angst dat deze instantie een melding
zal doen van het huiselijk geweld en de gevolgen daarvan voor de ouders om zelf voor [minderjarige
2] (die op dat moment nog niet is geboren) te kunnen zorgen.

Hierna start Icare Thuisbegeleiding als derde opvolgende hulpverlenende instantie in het vrijwillig
kader, met als doel de ouders te leren de regie te krijgen over het dagelijks leven. Ook deze
hulpverlenende instantie kan niets bieden; de ouders beëindigen voortijdig de samenwerking.

In september 2016 doet het ziekenhuis een melding bij Veilig Thuis Drenthe van de zwangerschap van
[minderjarige 2] .

Eind oktober 2016 wordt opnieuw huiselijk geweld vastgesteld. De moeder gaat echter niet in op het
hulpaanbod van Veilig Thuis Drenthe. Veilig Thuis Drenthe dient daarom een verzoek tot onderzoek
naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel in bij de Raad.

In november 2016 zijn de ouders kort uit elkaar geweest.

Op 2 februari 2017 sluit de Raad het door Veilig Thuis verzochte onderzoek af met het verzoek aan de
rechtbank om de dan nog ongeboren [minderjarige 2] onder toezicht te stellen van de GI. Er zijn op
dat moment zorgen over de instabiele relatie tussen de ouders en er zijn ook ernstige zorgen of de
ouders wel in staat zijn om [minderjarige 2] de nodige basale zorg en veiligheid te bieden die een
baby nodig heeft. De ouders blijken beperkt in hun mogelijkheden tot verzorging en opvoeding,
vanwege hun psychosociale problemen en het gebrek aan een steunend netwerk.

De Raad acht een ouderschapsbeoordeling noodzakelijk. Gelet op de overbruggingsperiode die
bestaat door de wachtlijst voor een ouderschapsbeoordeling, heeft de kinderrechter op

22 februari 2017, conform het verzoek van de Raad, de ondertoezichtstelling van de nog ongeboren
[minderjarige 2] uitgesproken voor de duur van een jaar met een machtiging uithuisplaatsing voor de
duur van een halfjaar. Die maatregelen zijn nadien steeds verlengd.

Op 28 februari 2017 wordt [minderjarige 2] geboren en vrijwel direct na zijn geboorte in een
pleeggezin geplaatst.

De ouders stellen na de geboorte hoger beroep in tegen de beschikking van 22 februari 2017. De
ouders stemmen in met de ondertoezichtstelling, maar verzetten zich tegen de uithuisplaatsing.
Ouders verzoeken het Hof de beschikking van 22 februari 2017 te vernietigen, of om de zaak aan te
houden en de GI de opdracht te geven om op korte termijn te komen met een plan tot thuisplaatsing,
dan wel te bepalen dat [minderjarige 2] bij zijn oma (m.z.) wordt geplaatst.

Van 29 mei 2017 tot 16 juni 2017 zijn de ouders opgenomen in de Stee in Beilen, een kliniek die als
onderdeel van de GGZ Drenthe gezinspsychiatrie aanbiedt. Het doel van de opname is om te komen
tot een ouderschapsbeoordeling. Tijdens het evaluatiegesprek blijkt dat een opname van de ouders
samen met [minderjarige 2] binnen De Stee niet haalbaar is. De aanwezigheid van camera’s, andere
ouders en hulpverleners geeft de moeder te veel spanning. De moeder wil bovendien de opname in de
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kliniek niet, omdat zij een relatiecrisis en/of relatiebreuk voorziet als zij langere tijd zo dicht in de
nabijheid van de vader moet leven. De Stee geeft aan dat ouders eerst aan hun persoonlijke
problematiek moeten werken om een opname kans van slagen te geven.

In september 2017 tot begin 2019 start vervolgens ambulante begeleiding van Cosis, als vierde
hulpverlenende instantie die in de thuissituatie opvoedondersteuning biedt aan de ouders.

Medio oktober 2017 start het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (hierna
"NIFP") met de door de Raad (nog steeds) gewenste ouderschapsbeoordeling.

Op 16 mei 2018 rapporteert het NIFP dat een terugplaatsing van [minderjarige 2] op korte en op
langere termijn niet gewenst is. Naast problemen met het aangaan van contact, intimiteit en leiding
nemen, ontbreekt het beide ouders volgens het NIFP aan sensitiviteit, worden behoeften van
[minderjarige 2] te weinig gesignaleerd en blijft adequaat responsief gedrag van de ouders uit.
Volgens het NIFP blijkt verder dat de reacties die de ouders [minderjarige 2] wel gaven op zijn
behoeften, vaak niet in verbondenheid met hem worden gegeven, met als gevolg dat het contact met
ouders voor [minderjarige 2] vervreemd was.

Het NIFP beschrijft verder de moeder als een kwetsbare vrouw met een instabiel zelfbeeld.
Oppervlakkig lijkt moeder warm en aangepast. Volgens het NIFP is er onderliggend echter sprake van
kilheid en het moeilijk kunnen verdragen van intimiteit. Er is sprake van een onveilige gehechtheid
waardoor er een grote angst is om door anderen afgewezen te worden. Het NFIP stelt dat de moeder
bij verhoogde spanning en stress snel ontregeld raakt. Diagnostisch wordt geconcludeerd dat er
sprake is van een kwetsbare persoonlijkheid die zich kenmerkt door emotie-regulatieproblematiek,
een instabiel zelfbeeld en angst voor verlating en afwijzing. In het verslag van het NIFP is verder
opgenomen dat begin 2017 door Spits Emmen een intelligentie-onderzoek bij de moeder is
afgenomen. Daaruit komt naar voren dat er sprake is van een disharmonisch intelligentieprofiel,
waarbij de verbale en performale capaciteiten respectievelijk gemiddeld en beneden gemiddeld zijn.
Zwak zijn de aandacht, concentratie, mentale controle en de mogelijkheid om te redeneren.

Op 26 juni 2018 sluit de Raad zijn onderzoek af met onder meer het advies tot ondertoezichtstelling
en een machtiging uithuisplaatsing van de op dat moment nog ongeboren [minderjarige 3] . Net als bij
[minderjarige 2] wordt dit advies gegeven op grond van ernstige zorgen of de ouders in staat zijn om
[minderjarige 3] de nodige basale zorg en veiligheid te bieden die een baby nodig heeft. De Raad
meent verder dat de zorgen die al bestonden ten tijde van het onderzoek naar [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] nog steeds en onverminderd bestaan en de Raad stelt daarom ook de vraag of de
ouders op langere termijn over voldoende ouderschapsmogelijkheden beschikken om een veilige
hechting met hun kinderen aan te gaan. De Raad ziet zijn zorgen bevestigd doordat de opname bij de
Stee niet is doorgegaan en het NIFP een negatieve ouderschapsbeoordeling heeft gegeven.

Op 29 augustus 2018 spreekt de kinderrechter een ondertoezichtstelling uit van de op dat moment
nog ongeboren [minderjarige 3] , voor de duur van een jaar met verlening van een machtiging tot
uithuisplaatsing vanaf het moment dat zij geboren wordt. De ondertoezichtstelling en de machtiging
uithuisplaatsing van [minderjarige 3] zijn nadien steeds verlengd.

Op 4 oktober 2018 wordt [minderjarige 3] geboren en zij is na vier dagen in het ziekenhuis in haar
huidige perspectief biedende pleeggezin geplaatst.
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Na de plaatsing is er een intensieve omgangsregeling tussen [minderjarige 3] en de ouders geweest
waarbij er twee keer per week een bezoek van één uur bij de pleegouders thuis onder begeleiding
van pleegzorg, een jeugdbeschermingswerker of Cosis.

Tijdens de begeleide omgang tussen [minderjarige 3] en de ouders werd praktische onhandigheid
gezien. De moeder had, ondanks daarop gerichte hulverlening, moeite om [minderjarige 3] goed vast
te houden, kon maar één ding tegelijk en er ontstond stress als iets niet ging zoals de moeder had
bedacht. De hulpverlening ervoer dat de omgangsmomenten [minderjarige 3] overvroegen. Dit heeft
ertoe geleid dat de contactmomenten zijn afgebouwd naar één keer per twee weken.

In het eerste halfjaar heeft [minderjarige 3] borstvoeding gemengd met kunstvoeding gehad, omdat
dit een wens van ouders was. [minderjarige 3] moest hiermee echter stoppen omdat zij te veel
groeide en dit haar motorische ontwikkeling in de weg ging staan. Zij kon zich moeilijk draaien en haar
hoofdje optillen.

De boodschap aan de ouders dat de omgang teruggebracht werd en de borstvoeding zou stoppen,
was voor de ouders een moeilijk bericht, waarbij vader dreigingen heeft geuit jegens de pleegouders
en de gezinsvoogd. Deze bedreigingen waren zodanig van aard dat de omgang tussen [minderjarige
3] en de ouders tijdelijk is stopgezet en pas na vijf weken weer kon worden hervat.

In november 2018 gaan de ouders in hoger beroep tegen de uithuisplaatsing van zowel [minderjarige
2] als [minderjarige 3] .

Bij beschikking van 4 december 2018 bekrachtigt het Hof de beschikking van 16 mei 2018 betreffende
[minderjarige 2] en de beschikking van 30 augustus 2018 betreffende [minderjarige 3] . Uit de
beschikking van het hof blijkt dat de ouders in het hoger beroep vergeefs hebben aangevoerd dat het
forensisch psychologisch onderzoek door het NIFP geen objectief onderzoek is geweest. Het Hof ziet,
net als eerder de kinderrechter, geen aanleiding om te twijfelen aan de deugdelijkheid van
uitgevoerde onderzoek en de daaruit getrokken conclusies.

In januari 2019 starten de samenwerkingsweken met de Stee nadat bij de intake 23 juli 2018 door de
Stee werd gezien dat de moeder ten aanzien van [minderjarige 3] een - niet nader benoemde -
ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat de ouders gemotiveerd zijn.

Bij beschikking van 5 februari 2019, waarin de ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing van
[minderjarige 2] zijn verlengd, blijkt dat de kinderrechter van oordeel is dat terugplaatsing van
[minderjarige 2] bij ouders niet meer tot de mogelijkheden behoort en dat de aanvaardbare termijn
voor terugplaatsing van [minderjarige 2] is verstreken. Een nieuw onderzoek waarbij [minderjarige 2]
bij zijn pleegouders weg zou moeten om met ouders een nieuw traject bij de Stee aan te gaan, zou te
veel inbreuk maken op de stabiele situatie waarin [minderjarige 2] op dat moment verblijft.
Aangenomen wordt dat dit de ontwikkeling van [minderjarige 2] niet ten goede zal komen.
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Op 15 mei 2019 vindt de evaluatie plaats van de samenwerkingsweken met de Stee. Er wordt
geconcludeerd dat ouders niet klaar zijn voor een opname, maar dat een tussenstap in de vorm van
zogeheten Sherbornetherapie mogelijk helpend kan zijn.

In juni en juli 2019 wordt die therapie gegeven aan de ouders, samen met [minderjarige 3] ,
gedurende een zestal behandelmomenten van een uur. De Sherbornetherapie is erop gericht om door
middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling te stimuleren.

Tijdens de Sherbornetherapie neemt de Stee waar dat [minderjarige 3] een gevoelig meisje is dat
reageert op zowel verbale als non-verbale signalen om haar heen. Ze kan overprikkeld raken van
teveel speelgoed of mensen om haar heen. [minderjarige 3] reageert op de ouders door te lachen
naar hen, hen aan te raken en soms te brabbelen. Er is veel interactie tussen [minderjarige 3] en
ouders. De omgangsmomenten zijn intensief voor [minderjarige 3] en ze is na een half uur zichtbaar
vermoeid. [minderjarige 3] sluit vaker haar ogen, wrijft in haar ogen en haar bewegingen zijn minder
gecontroleerd. Na de omgangsmomenten heeft [minderjarige 3] een aantal dagen nodig om bij te
komen. Ze slaapt veel, is meer eenkennig, raakt snel overstuur of gilt op onverwachte momenten.

De Stee komt tot de conclusie dat zij, gezien de sensitiviteit van [minderjarige 3] en haar snelle
ontwikkeling, niet overgaan tot een opname. De Stee twijfelt of de ouders het tempo van
[minderjarige 3] 's ontwikkeling kunnen bijhouden in hun eigen ontwikkeling. Voortzetten van het
traject zal een groot beroep doen op [minderjarige 3] vanwege haar sensitiviteit wat niet ten goede
komt van haar ontwikkeling.

Bij beschikking van 27 augustus 2019, waarin de ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing
worden verlengd, geeft de kinderrechter aan dat het perspectief van [minderjarige 3] bij de
pleegouders voldoende duidelijk is. [minderjarige 3] ontwikkelt zich daar goed en is veilig gehecht aan
haar pleegouders. De ouders zijn volgens de kinderrechter wel van goede wil, maar een
terugplaatsing is niet in het belang van [minderjarige 3] en behoort volgens de kinderrechter niet
meer tot de mogelijkheden. Vanwege [minderjarige 3] ’s leeftijd kan zij ook niet langer wachten op het
bepalen van het perspectief.

In januari 2020 gaan de ouders uit elkaar. De moeder heeft een kortstondige relatie met een andere
man. In deze periode voelde moeder zich bedreigd door de vader en normaal contact tussen de
ouders is niet mogelijk.

Inmiddels hebben ouders hun conflicten bijgelegd en zeggen verder te kunnen als vrienden. De
moeder heeft een eigen woonruimte in [woonplaats] , maar verblijft voornamelijk bij de vader. Sinds
haar verhuizing naar [woonplaats] is Cosis gestopt met het bieden van hulpverlening en is
Martinizorg, als vijfde hulpverlenende instantie, betrokken geraakt.

Op 30 april 2020 verzoekt de GI de Raad onderzoek te doen naar de noodzaak van het nemen van
een kinderbeschermingsmaatregel ten aanzien van de ongeboren baby van de moeder. In dat verzoek
wordt beschreven dat de moeder al langere tijd begeleiding en hulp krijgt aangeboden in zowel
praktische en financiële zin als in sociaal-psychisch opzicht. De GI meldt dat zij van de moeder
begrepen heeft dat de moeder bij de vader verblijft vanwege de zwangerschap en het voornemen om
een abortus te laten uitvoeren. De GI meldt ook dat de moeder op 29 april 2020 heeft laten weten af
te zien van een abortus. De GI rapporteert aan de Raad verder dat bij de hulpverlenende instanties
de zorgen die er waren tijdens de zwangerschap van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en
[minderjarige 3] , nog steeds aanwezig zijn en dat die zorgen worden versterkt door de huidige
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relatieproblematiek tussen de ouders. Volgens de GI wordt de moeder regelmatig volledig in beslag
genomen door haar eigen problematiek en ook de vader ontbreekt het aan basisvaardigheden om de
zorg voor de ongeboren baby op zich te kunnen nemen. De GI maakt zich ernstige zorgen of de
ouders wel in staat zijn om de ongeboren baby de nodige basale zorg en veiligheid te bieden en de GI
vraag zich af of de ouders op langere termijn over voldoende ouderschapsmogelijkheden beschikken
om een veilige hechting aan te gaan en pedagogisch, affectief en qua verzorging de baby voldoende
te kunnen bieden. De GI acht een ondertoezichtstelling en een machtiging uithuisplaatsing
noodzakelijk voor de thans nog ongeboren baby.

De Raad heeft het door de GI verzochte onderzoek verricht en van dat onderzoek drie
onderzoeksrapporten opgemaakt. Uit die op 23 juli 2020 gedateerde onderzoeksrapport dat
betrekking heeft op de nog ongeboren baby blijkt dat de Raad op grond van zijn
onderzoeksbevindingen de rechtbank verzoekt het gezag van de moeder te beëindigen en subsidiair
de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van de nog ongeboren baby.

Inleiding

Het gaat in deze zaak om de vraag of het gezag van de moeder nog vóór de geboorte van haar baby
moet worden beëindigd en, als haar gezag niet wordt beëindigd, of de nog ongeboren baby vanaf de
geboorte onder toezicht van de GI moet worden gesteld en aan de GI een machtiging tot
uithuisplaatsing moet worden verleend.

Omdat de wet "de rechtbank" aanwijst om het verzoek tot gezagsbeëindiging te behandelen en "de
kinderrechter" om de verzochte kinderbeschermingsmaatregelen te behandelen, moet hierna steeds
wanneer "de rechter" wordt genoemd, dit worden gelezen als "de rechtbank" of "de kinderrechter" al
naar gelang het verzoek dat wordt behandeld.

Ten aanzien van de verzoeken van de Raad wordt als volgt overwogen.

Wat vindt de Raad dat de rechter moet beslissen?

De Raad vindt dat de rechter het gezag van de moeder over haar nog ongeboren baby moet
beëindigen.

De Raad voert daartoe aan, samengevat weergegeven, dat voor de ongeboren baby hulpverlening in
het vrijwillig kader of een kinderbeschermingsmaatregel in de vorm van een ondertoezichtstelling in
combinatie met een uithuisplaatsing, niet geëigend is. De Raad meent dat de moeder geen blijk geeft
van toegenomen inzicht en dat evenmin blijkt van een wezenlijke verbetering ten opzichte van de
opvoedingssituatie die zij haar andere kinderen heeft geboden. De Raad stelt dat uit zijn onderzoek
blijkt dat de ouderschapsmogelijkheden van de moeder en de risico’s die daaruit voortkomen voor het
veilig kunnen opgroeien van de baby bij de moeder, zodanig ernstig en structureel van aard zijn dat
een definitieve uithuisplaatsing na de geboorte noodzakelijk is om de continuïteit in de verzorging en
opvoeding van de baby, een ongestoorde hechting met zijn verzorgers/opvoeders, de veiligheid en de
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algehele ontwikkeling van de baby te borgen. De Raad meent dat, gezien de problematiek van de
moeder en het daaruit voortvloeiende gebrek aan essentiële opvoedingsvaardigheden, de moeder
niet in staat is om een positieve hechting met de baby aan te gaan en de baby datgene te bieden wat
nodig is om veilig op te groeien. De Raad stelt dat de baby bij de moeder grote en onverantwoorde
ontwikkelingsrisico’s loopt. De Raad schat in, op grond van de ervaringen uit het verleden met de
andere kinderen van de moeder, dat de kans gering is dat een "moeder-kind opname", zoals de
moeder wil, met goed gevolg zal worden afgerond. De Raad stelt dat, als er geen realistisch
perspectief bestaat voor de baby om bij de moeder op te groeien, er direct duidelijkheid dient te
komen over het perspectief. Dit is nodig in het belang van continuïteit en stabiliteit en houdt rekening
met het belang en recht van de baby op een ongestoorde hechtingsrelatie met zijn of haar
verzorgers/opvoeders na de geboorte. De Raad acht het niet in het belang van de baby dat hij/zij
wordt blootgesteld aan bovenstaande problematiek met als gevolg dat de baby mogelijk blijvend
beschadigd wordt voor de rest van het leven. De baby heeft behoefte aan een veilig en stabiel
opvoedingsklimaat en gebleken is dat de moeder/ouders vanwege hun persoonlijke aanhoudende
problematiek dit de baby niet/onvoldoende kunnen bieden. Om deze reden acht de Raad een
perspectief biedende plaatsing van de baby na geboorte in een pleeggezin in het belang van de baby.

Omdat het perspectief van de baby niet bij de moeder ligt, vindt de Raad het de meest geëigende
maatregel om het gezag van de moeder te beëindigen en de GI tot voogd te benoemen. Voor het
geval dat hierover anders wordt geoordeeld, verzoekt de Raad om de nog ongeboren baby onder
toezicht te stellen van de GI en om aan de GI een machtiging tot uithuisplaatsing te verlenen. Volgens
de Raad is dit noodzakelijk in het belang van de verzorging en opvoeding van de baby, gelet op de in
het onderzoeksrapport benoemde zorgen. De Raad heeft daarbij toegelicht dat hij meent dat in dat
geval zes maanden een voor de baby maximaal aanvaardbare termijn is om in onzekerheid over zijn
perspectief te kunnen verkeren. Binnen die termijn moet dan alsnog duidelijkheid worden verkregen
over het opvoedingsperspectief. Er zijn volgens de Raad geen aanknopingspunten om aan te nemen
dat binnen deze termijn het perspectief van het ongeboren kind bij de moeder kan worden gevonden.

Wat vindt de moeder van het verzoek?

De moeder is het niet eens met het verzoek van de Raad. Zij vindt, samengevat weergegeven, dat
haar de kans moet worden geboden om zelf voor haar baby te zorgen. De moeder meent dat veel van
haar problemen inmiddels ook zijn opgelost, onder meer doordat zij EMDR-therapie heeft gevolgd. De
moeder vindt dat het opvalt dat de Raad en de GI andere conclusies trekken over haar mogelijkheden
dan bijvoorbeeld de Stee, in het bijzonder over de beëindiging van de opname in de Stee. De moeder
meent dat de aanmelding voor de opname na de samenwerkingsweken is gestopt, met de vaststelling
dat de moeder zich positief heeft ontwikkeld. Het traject is alleen maar omdat het traject voor
[minderjarige 3] niet goed is gebleken niet tot een vervolg gekomen. De moeder meent dat daaruit
volgt dat zij leerbaar is en dat daarom niet zonder meer kan worden gesteld dat zij niet in staat is om
binnen aanvaardbare termijn voor haar baby te kunnen zorgen. De moeder voert aan dat het nemen
van een gezagsbeëindigende maatregel in strijd is met artikel 8 EVRM, omdat het geen proportionele
maatregel is. De moeder vindt dat in dit verband door de Raad te zeer wordt teruggegrepen op oude
informatie, bijvoorbeeld informatie die uit een psychologisch onderzoek dat in mei 2018 is afgenomen.
De moeder wil met haar baby opgenomen worden in een "moeder-kind huis" en de Raad heeft
volgens haar onvoldoende gekeken naar dit alternatief. De Raad heeft volgens de moeder evenmin
naar andere mogelijkheden gekeken, terwijl uit het laatste traject bij de Stee blijkt dat bij de moeder
wel sprake is van een positieve ontwikkeling. De moeder voert verder aan dat het subsidiaire verzoek
van de Raad weliswaar is opgenomen in de onderwerpregel van het verzoekschrift maar niet in het
verzoekschrift zelf is opgenomen, zodat de Raad in zijn subsidiaire verzoek niet-ontvankelijk moet
worden verklaard.
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Wat staat er in voor deze zaak relevante verdragsbepalingen en in de wet?

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna "EVRM") voorziet onder meer
in het recht op respect voor privé- en familieleven en luidt:

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleden, zijn woning
en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor
zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het EVRM heeft direct werking. Dit betekent dat de rechter alle wetgeving direct aan het EVRM moet
toetsen (artikel 94 Grondwet).

De wet regelt met artikel 1:266 Burgerlijk Wetboek (BW) wanneer beëindiging van het gezag mogelijk
is. Het artikel geeft daarvoor twee gronden. De Raad grondt zijn verzoek op één van die gronden;
artikel 1:266, eerste lid, onder a, BW. Dat artikellid bepaalt, samengevat weergegeven, dat
beëindiging van het gezag mogelijk is als een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling
ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is binnen een voor de leeftijd en ontwikkeling van het
kind aanvaardbaar te achten termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te
dragen.

De wet regelt met artikel 1:255 BW wanneer het gezag van een ouders kan worden beperkt met een
ondertoezichtstelling. Het artikel stelt drie cumulatieve voorwaarden aan een ondertoezichtstelling,
samengevat weergeven, (i) een kind moet in zijn ontwikkeling ernstig worden bedreigd, (ii) de
ouder(s) moeten de zorg die de minderjarige nodig heeft niet of niet voldoende accepteren en (iii) de
verwachting moet bestaan dat de ouder(s) binnen een voor het kind en zijn ontwikkeling
aanvaardbare termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding weer zelf aankunnen.

De wet regelt met artikel 1:265b BW wanneer een uithuisplaatsing van een kind dat onder toezicht
staat mogelijk is. Uit dit artikel volgt dat een uithuisplaatsing alleen mogelijk is wanneer dit in het
belang van de verzorging en opvoeding van een minderjarige of ter onderzoek van zijn geestelijke of
lichamelijk gesteldheid noodzakelijk is.

Wat vindt de rechter van het verzoek van de Raad?

De rechter stelt voorop dat het in de praktijk voorkomt dat een nog ongeboren kind onder toezicht
wordt gesteld. Soms kan het niet anders dan dat tegelijk met de ondertoezichtstelling een machtiging
tot uithuisplaatsing wordt verleend, nog voordat een kind is geboren. Een pasgeboren baby wordt
dan kort na de bevalling bij de moeder weggehaald. Dat is zo ingrijpend dat een combinatie van beide
kinderbeschermingsmaatregelen een uiterste maatregel moet zijn die alleen wordt genomen als dat
noodzakelijk is en ieder redelijk alternatief ontbreekt. Aan het ingrijpende karakter doet niet af dat
beide maatregelen van tijdelijke aard zijn, omdat beide maatregelen moeten worden beëindigd zodra
de omstandigheden dat toelaten.

Dat laatste is niet het geval wanneer het gezag van de moeder wordt beëindigd; die maatregel heeft
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een definitief karakter.

In deze zaak vindt de Raad dat een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing geen geëigende
maatregelen zijn, omdat er bij de moeder geen opvoedingsperspectief kan worden gevonden en
daarom een definitieve maatregel moet worden genomen. De moeder is het daar niet mee eens, zij
verzet zich vooral tegen het definitieve karakter van de gezagsbeëindigende maatregel en vindt dat
die maatregel niet proportioneel is en dat gezocht moet worden naar alternatieven.

De rechter zal hierna beoordelen of, en zo ja, welke kinderbeschermingsmaatregelen moeten worden
genomen.

De rechter neemt bij die beoordeling tot uitgangspunt dat uit rechtspraak van het Europese Hof voor
de Rechten voor de Mens (hierna "EHRM"), in het bijzonder EHRM 12 juli 2001, 25702/94 en 8 april
2003, 11057/02, volgt dat de door de Raad verzochte kinderbeschermingsmaatregelen een inmenging
vormen op het op grond van artikel 8 EVRM te eerbiedigen recht op een gezinsleven. Die inmenging is
alleen geoorloofd, volgens het tweede lid van artikel 8 EVRM, als daarin bij wet is voorzien, de te
nemen maatregelen een legitiem doel dienen en het nemen van die maatregelen noodzakelijk is in
een democratische samenleving.

De rechter vindt dat er in deze zaak geen twijfel over kan bestaan dat de door de Raad verzochte
inmenging bij wet is voorzien en ook een legitiem doel dient; de door de Raad verzochte maatregelen
zijn er immers op gericht de in artikel 8, tweede lid, EVRM bedoelde "gezondheid of de goede zeden"
en de "rechten en vrijheden" van het kind te beschermen.

Het is echter nog wel de vraag of de verzochte maatregelen "noodzakelijk zijn in een democratische
samenleving", zoals artikel 8, tweede lid, EVRM voorschrijft. Uit bovenvermelde rechtspraak volgt dat
dit alleen het geval is als de inmenging beantwoordt aan een dringende sociale noodzaak en in het
bijzonder, als de te nemen maatregelen proportioneel zijn in verhouding tot het daarmee
nagestreefde doel.

Of hiervan sprake is, hangt af van de aard en ernst van de problematiek in relatie tot het gegeven dat
de scheiding van een moeder en een pasgeboren baby een buitengewoon strenge maatregel is,
waarvan het EHRM vindt dat daartoe zeer dwingende redenen moeten bestaan.

De rechter neemt daarbij in het bijzonder in overweging dat uit de laatst aangehaalde uitspraak van
het EHRM een aantal relevante gezichtspunten blijken:

een tijdelijke uithuisplaatsing moet er altijd op gericht zijn ouder en kind weer te herenigen. Hierbij
dienen de belangen van het kind en die van de ouder tegen elkaar afgewogen te worden, waarbij de
gezondheid en de ontwikkeling van het kind altijd voorop dienen te staan (vgl. § 92-93);
het besluitvormingsproces rond de inmenging moet eerlijk te zijn; de moeder moet voldoende zijn

betrokken in het besluitvormingsproces en aantoonbaar moet zijn dat sprake is geweest van een
zorgvuldige beoordeling van de invloed van de genomen maatregel op de moeder en het kind, en van
de mogelijke alternatieven (vgl. § 92-93);
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- er dient sprake te zijn van "noodzaak" om de maatregel te nemen. Die noodzaak is er niet wanneer
het alleen maar beter zou zijn voor het kind om in een andere omgeving te worden grootgebracht
(vgl. § 94-95).

De rechter vindt dat uit de stukken en de mondelinge behandeling blijkt van een noodzaak om te
komen tot een gezagsbeëindigende maatregel, omdat een tijdelijke uithuisplaatsing er altijd op
gericht moet zijn een ouder en kind weer te herenigen. Dat kan naar het oordeel van de rechter, in het
licht van de concrete feiten en omstandigheden van het geval in deze zaak, niet aan de orde zijn. De
rechter komt tot dit oordeel op grond van de navolgende overwegingen.

De rechter vindt dat uit de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden blijkt dat bij de moeder
géén opvoedingsperspectief kan worden gevonden en dat aan het verleden te zeer voorspellende
waarde toekomt voor de risico's voor de gezondheid en de ontwikkeling van de nog ongeboren baby
als de moeder feitelijk de verzorging op zich zou moeten nemen. In zoverre kan de rechter zich
verenigen met wat de Raad daarover stelt in zijn onderzoeksrapport, neemt hij de conclusies van de
Raad over en maakt hij die tot de zijne.

De rechter vindt dat het belang van de nog ongeboren baby van de moeder om te worden beschermd
tegen de risico's van fysieke verwaarlozing en de gevolgen van de pedagogische onmacht van de
moeder, zwaarder weegt dan het recht van de moeder om zelf voor haar baby te mogen zorgen en om
niet van haar baby te worden gescheiden.

Anders dan de moeder wil, kan de rechter in de stukken geen enkele aanwijzing vinden voor een
positieve ontwikkeling die de moeder zou hebben doorgemaakt die haar, in afwijking van alle
voorgaande jaren, leerbaar heeft gemaakt. De moeder maakt ook helemaal niet duidelijk waaruit die
positieve ontwikkeling heeft bestaan, anders dan dat zij verwijst naar EMDR-therapie die zij kennelijk
heeft ondergaan. Waarom die therapie haar leerbaar heeft gemaakt, is zonder nadere toelichting van
de moeder die zij niet heeft gegeven, echter niet begrijpelijk. Dat in de samenwerkingsweken bij de
Stee vanuit de hulpverlening wellicht positief over moeder is gesproken, maakt niet dat hieruit een
relevant gedragskundig oordeel volgt over de mogelijkheden van de moeder om in de toekomst
opvoedingsverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dat de Raad zich baseert op wat de moeder
"oude informatie" noemt, vertaalt zich ook niet zonder meer in een relevant argument. Daarvoor zal
tenminste moeten blijken dat de Raad zich baseert op concrete informatie die gelet op het tijdsverloop
niet meer van betekenis kan zijn. Niet gesteld of gebleken is dat de Raad dat zodanig doet dat de
rechter de conclusies die de Raad uit zijn onderzoek trekt niet of slechts in verminderde mate in de
beoordeling mag betrekken.

De rechter vindt verder dat het besluitvormingsproces eerlijk is geweest. De Raad, als onderdeel van
de Staat, heeft de moeder betrokken in zijn onderzoek, in de totstandkoming van het
onderzoeksrapport, in de door de Raad getrokken conclusies en het daarop door de Raad gebaseerde
verzoek aan de rechter. De Raad heeft daarbij zorgvuldig de bij zijn besluit betrokken belangen
gewogen. Ook heeft de Raad de alternatieve scenario's geschetst en gewogen.

De rechter komt dan ook tot de conclusie dat de door de Raad verzochte gezagsbeëindiging, hoewel
die leidt tot het bijzonder ingrijpende gevolg van een scheiding van de moeder van haar pasgeboren
baby, "noodzakelijk" is in de zin van artikel 8, eerste lid, EVRM.
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Uit het voorgaande blijkt verder dat ook is voldaan aan de eisen die artikel 1:266 BW stelt aan de
door de Raad verzochte gezagsbeëindiging; de nog ongeboren baby van de moeder wordt in zijn of
haar ontwikkeling ernstig bedreigd en de moeder is niet in staat om binnen een aanvaardbaar te
achten termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen. De rechter zal
daarom het gezag van de moeder over haar nog niet geboren baby beëindigen.

De rechter neemt in dit verband verder het volgende in overweging.

De wet stelt in artikel 1:255 BW drie cumulatieve voorwaarden voor een ondertoezichtstelling die,
samengevat weergegeven, neerkomen op: (i) een kind moet in zijn ontwikkeling ernstig worden
bedreigd, (ii) de zorg die nodig is om de ontwikkelingsbedreiging weg te nemen wordt door de
ouder(s) niet of niet in voldoende mate geaccepteerd en (iii) de verwachting moet bestaan dat binnen
een voor het kind en zijn ontwikkeling aanvaardbare termijn de ouders of de ouder die het gezag
uitoefent, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zelf weer aankan. Wanneer aan
de eerste twee voorwaarden wel is voldaan, maar aan de derde niet, is een ondertoezichtstelling niet
mogelijk. Dan rest in de huidige wetssystematiek enkel de mogelijkheid het gezag van een ouder te
beëindigen op de daartoe in artikel 1:266, eerste lid, onder a, BW gegeven gronden.

De rechter ziet op grond van de stukken en de daarop gegeven toelichting tijdens de mondelinge
behandeling en in evenmin het later toegezonden schriftelijke verweer, géén aanknopingspunten
waaruit zou blijken dat de moeder binnen een voor de nog ongeboren baby aanvaardbare termijn in
staat zal zijn om de in artikel 1:247, tweede lid, BW bedoelde opvoedingsverantwoordelijkheid te
dragen. Dit brengt met zich dat een ondertoezichtstelling op grond van de wet niet mogelijk is, zodat
ook om die reden de beëindiging van het gezag de enige geëigende kinderbeschermingsmaatregel is
waarin de wet voorziet.

Omdat de beëindiging van het gezag van de moeder ertoe zal leiden dat een gezagsvoorziening over
de nog ongeboren baby komt te ontbreken, zal een voogd over haar moeten worden benoemd. De
rechter zal in overeenstemming met het daarop gerichte en door de moeder niet weersproken verzoek
van de Raad, de GI tot voogd benoemen.

Gelet op het voorgaande rest geen belang meer bij een behandeling van en beslissing op de
verzoeken tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Om proceseconomische redenen zullen die
verzoeken worden afgewezen.

Een en ander brengt met zich dat de volgende beslissingen moeten worden genomen.

De beslissing
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Ten aanzien van de zaak met zaaknummer: C/18/200229 / FA RK 20-1815

De rechtbank:

beëindigt het gezag van de moeder over haar nog ongeboren kind;

benoemt de GI tot voogd over het ongeboren kind;

gelast de griffier de beëindiging van het gezag in te schrijven in het gezagsregister;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Ten aanzien van de zaak met zaaknummer: C/18/200488 / JE RK 20-644

De kinderrechter:

wijst de verzoeken om het nog ongeboren kind onder toezicht te stellen van de GI en om aan de GI
een machtiging tot uithuisplaatsing te verlenen, af.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.R. Tromp, (kinder)rechter, en door de rolrechter ondertekend
en in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

(MR)
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 03-11-2020

Datum publicatie 27-11-2020

Zaaknummer C/10/606785 / JE RK 20-2968

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
De moeder van het ongeboren kind is minderjarig en daardoor onbevoegd tot het
gezag. De raad verzoekt de rechtbank de GI per direct te belasten met de
voorlopige voogdij over het ongeboren kind op grond van de artikelen 1:2 en
1:241, tweede lid, BW. De rechtbank wijst het verzoek toe, echter niet eerder dan
met ingang van het tijdstip van de geboorte. Zie ook
ECLI:NL:RBROT:2020:10737

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2021/17 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

Meervoudige kamer

zaakgegevens: C/10/606785 / JE RK 20-2968

datum uitspraak: 3 november 2020

in de zaak van

hierna te noemen de Raad, gevestigd te Rotterdam,

ECLI:NL:RBROT:2020:10736

RECHTBANK ROTTERDAM

beschikking voorlopige voogdij

de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht,
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betreffende

hierna te noemen het ongeboren kind.

De rechtbank merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen (de minderjarige moeder) [voornaam minderjarige] , wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen de moeder van [voornaam minderjarige] , wonende te [woonplaats] .

Het procesverloop blijkt uit het verzoekschrift met bijlagen van de Raad van

27 oktober 2020, ingekomen bij de griffie op dezelfde datum.

Op 3 november 2020 heeft de rechtbank de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. De zaak
is tegelijk behandeld met het verzoek van de Raad met zaaknummer C/10/606789 / JE RK 20-2971.

Gehoord zijn:

- [voornaam minderjarige] , die tevens voorafgaand aan de zitting apart is gehoord,

- de moeder van [voornaam minderjarige] , bijgestaan door haar advocaat mr. K.J. Hoogerwerf,

- een vertegenwoordigster van de Raad, mw. [naam vertegenwoordigster 1] ,

- een vertegenwoordigster van de gecertificeerde instelling Leger des Heils Jeugdbescherming en
Reclassering (hierna: de GI), mw. [naam vertegenwoordigster 2] .

[voornaam minderjarige] is geboren op [geboortedatum minderjarige] 2005 te [geboorteplaats] . Zij is
zwanger van het voornoemde ongeboren kind en is op 18 november 2020 uitgerekend.

[voornaam minderjarige] woont bij haar moeder.

Het verzoek strekt tot voorziening in de voorlopige voogdij over het ongeboren kind. De maatregel is
volgens de Raad dringend en onverwijld noodzakelijk om in de gezagsuitoefening over het ongeboren
kind te voorzien. Verzocht wordt de maatregel met ingang van vandaag uit te spreken en uitvoerbaar

het nog ongeboren kind van mw. [naam minderjarige] ,

[naam minderjarige] ,

[naam moeder] ,

Het procesverloop

De feiten

Het verzoek van de Raad
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bij voorraad te verklaren.

De Raad heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Er is sprake van een
gezagsvacuüm, omdat [voornaam minderjarige] nog minderjarig is. De Raad wil dat het ongeboren
kind als geboren wordt aangemerkt, zodat de voorlopige voogdij met ingang van vandaag kan worden
uitgesproken. De komende periode wil de Raad onderzoeken wie het beste belast kan worden met de
voogdij over het nu nog ongeboren kind.

De GI heeft ter zitting toegelicht dat zij bereid is om de voorlopige voogdij op zich te nemen en het
gezin te begeleiden.

De moeder van [voornaam minderjarige] heeft ter zitting verweer gevoerd tegen het verzoek van de
Raad. De moeder wil belast worden met de voogdij over het ongeboren kind. Er is een verzoek
hiervoor ingediend bij het familieteam van de rechtbank Rotterdam. De rechtbank zal dit verzoek
echter pas behandelen als er een geboorteakte kan worden overlegd.

[voornaam minderjarige] heeft zich aangesloten bij het standpunt van de moeder. [voornaam
minderjarige] zal haar kind samen met de moeder gaan opvoeden. Ook wil [voornaam minderjarige]
beginnen met school en een bijbaan vinden. Zij wil zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van
haar kind.

Op grond van artikel 1:241, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan de Raad, indien
blijkt dat een minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag staat of dat dit gezag niet over hem
wordt uitgeoefend, de rechter verzoeken in de gezagsuitoefening over deze minderjarige te voorzien.

Op grond van artikel 1:241, tweede lid, van het BW kan de kinderrechter op verzoek van de Raad een
gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, belasten met de voorlopige
voogdij over de minderjarige indien het dringend en onverwijld noodzakelijk is om in de
gezagsuitoefening over de minderjarige te voorzien teneinde de belangen van de minderjarige te
kunnen behartigen.

De rechtbank overweegt als volgt.

[voornaam minderjarige] is vijftien jaar en zwanger van haar eerste kind. Zij is op 18 november 2020
uitgerekend. Bij de geboorte van haar kind krijgt [voornaam minderjarige] niet automatisch het gezag
over haar kind. Volgens artikel 1:246, eerste lid, van het BW zijn minderjarigen namelijk onbevoegd tot
het gezag. Er zal daarom vanaf de geboorte van het nu nog ongeboren kind sprake zijn van een
gezagsvacuüm.

De standpunten

De beoordeling
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De rechtbank constateert dat er vanaf het moment van de geboorte van het voornoemde ongeboren
kind sprake zal zijn van een gezagsvacuüm. De minderjarige moeder [voornaam minderjarige] is
onbevoegd tot het gezag en de moeder van [voornaam minderjarige] kan niet direct vanaf de
geboorte belast worden met de voogdij over het kind, aangezien haar verzoek daartoe pas na de
geboorte door de rechtbank kan worden behandeld.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de verzochte maatregel dringend en
noodzakelijk is teneinde de belangen van het voornoemde ongeboren kind te kunnen behartigen.

Anders dan de Raad is de rechtbank van oordeel dat een voorlopige voogdijmaatregel pas in kan gaan
vanaf het tijdstip van de geboorte van het ongeboren kind, omdat vanaf dat moment pas sprake kan
zijn van uitoefening van het gezag. Een moeder oefent tot aan de geboorte immers nog geen gezag
uit over haar ongeboren kind.

De rechtbank belast de GI met de voorlopige voogdij over het ongeboren kind met ingang van het
tijdstip van de geboorte voor de duur van maximaal drie maanden.

De komende periode zal de Raad onderzoek doen en bezien bij wie de voogdij het beste belegd kan
worden voor de lange termijn.

De rechtbank:

belast met de voorlopige voogdij over het ongeboren kind de gecertificeerde instelling Leger des
Heils Jeugdbescherming en Reclassering, gevestigd te Rotterdam, met ingang van het tijdstip van
de geboorte van het voornoemde ongeboren kind voor de duur van maximaal drie maanden;

verstaat dat deze maatregel van rechtswege vervalt na verloop van voormelde termijn, tenzij voor het
einde van die termijn aan de rechter een voorziening in het gezag over het voornoemde ongeboren
kind is verzocht;

bepaalt dat met ingang van het tijdstip van de geboorte van het ongeboren kind aan de
gecertificeerde instelling alle bevoegdheden ten aanzien van de persoon en het vermogen van het
voornoemde ongeboren kind die in het belang van dit kind noodzakelijk zijn, worden toegekend;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.J. de Nijs, voorzitter en tevens kinderrechter, en
mr. A.C. Enkelaar en mr. F. Aukema-Hartog, kinderrechters, in tegenwoordigheid van
mr. L.M. Ruijgrok als griffier en in het openbaar uitgesproken op 3 november 2020.

De beslissing
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De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 24 november 2020.

De griffier is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Den Haag.
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[de moeder] ,
wonende op een geheim adres,

VERZOEKSTER tot cassatie,

hierna: de moeder,

advocaat: N.C. van Steijn,

tegen

de RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING,

gevestigd te Amsterdam,

verweerder,

hierna: de raad,

niet verschenen,

als belanghebbenden zijn in hoger beroep aangemerkt:

1. de gecertificeerde instelling JEUGDBESCHERMING REGIO AMSTERDAM,
gevestigd te Amsterdam,

hierna: de GI,

niet verschenen,

2. [de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna: de vader,

niet verschenen,

3. [de pleegmoeder] ,

wonende op een geheim adres,

hierna: de pleegmoeder,

niet verschenen.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a.  de beschikking in de zaak C/13/646739 / FA RK 18-2572 van de rechtbank Amsterdam van 27
februari 2019;

b.  de beschikking in de zaak 200.260.192/01 van het gerechtshof Amsterdam van 31 december 2019.

De moeder heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit. De raad, de GI, de vader en de
pleegmoeder hebben geen verweerschrift ingediend.

1 Procesverloop

123



2.1

2.2

2.3

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. Lückers strekt tot verwerping van het
cassatieberoep.

De advocaat van de moeder heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van
de Advocaat-Generaal onder 1.1-1.4. Samengevat gaat het om het volgende.

(i) Uit de relatie van de moeder en de vader zijn twee dochters geboren, de eerste in
[geboortedatum] 2015 (hierna: de minderjarige) en de tweede in [geboortedatum] 2019 (hierna:
de andere dochter).

(ii) De minderjarige staat sinds 1 november 2015 onder toezicht van de GI.

(iii) Op grond van een daartoe strekkende machtiging is de minderjarige uithuisgeplaatst. Zij
verblijft sinds januari 2017 bij de pleegmoeder.

In deze zaak heeft de rechtbank bij de hiervoor in 1 vermelde beschikking op verzoek van de raad
het ouderlijk gezag van de moeder en de vader over de minderjarige beëindigd en de GI tot voogd
over de minderjarige benoemd.

De moeder heeft in hoger beroep onder meer verzocht het verzoek van de raad ten aanzien van
de gezagsbeëindiging van de moeder af te wijzen.

Het hof1 heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd en heeft daartoe onder meer het
volgende overwogen.

“5.6 Zoals hiervoor reeds overwogen, verblijft [de minderjarige] sinds januari 2017 bij de
pleegmoeder, derhalve sinds zij anderhalf jaar oud was. De reden voor de uithuisplaatsing van [de
minderjarige] was gelegen in de persoonlijke problematiek van haar ouders, tussen hen was
sprake van huiselijk geweld en beiden worstelden met een verslaving. [De minderjarige] werd in
emotionele zin verwaarloosd.

Thans ontwikkelt [de minderjarige] zich goed. Zij woont al bijna drie jaar bij de pleegmoeder en is
veilig gehecht aan haar.

Ook de moeder heeft positieve stappen gezet. Sinds oktober 2018 is zij abstinent van alcohol. De
omgangsregeling tussen haar en [de minderjarige] verloopt goed en is in frequentie opgevoerd
van eens per zes weken naar eens per vier weken. De moeder verblijft met [de andere dochter] –
voor wie geen kinderbeschermingsmaatregelen noodzakelijk worden geacht – in de [verblijfplaats]
en zij zal per 2 januari 2020 beschermd gaan wonen in Amsterdam, zo heeft zij ter zitting in hoger
beroep verklaard. Omdat er echter nog geen plek voor haar is, zal zij eerst in de crisisopvang
verblijven. Als zij een jaar beschermd heeft gewoond, komt zij in aanmerking voor een zelfstandige
woning. Naar verwachting zal dat moment over anderhalf à twee jaar aanbreken, aldus de
moeder. Naar het oordeel van het hof staan de voorgeschiedenis van [de minderjarige] en deze
(woon)omstandigheden van de moeder in de weg aan terugplaatsing van [de minderjarige] bij de
moeder. Anders dan de moeder betoogt, is het hof voorts van oordeel dat de aanvaardbare
termijn voor [de minderjarige], gelet op haar kwetsbaarheid en haar jonge leeftijd, inmiddels
overschreden is en dat de positieve ontwikkelingen in het leven van de moeder daar niet aan af
doen. Het hof volgt hierin het advies van de raad die heeft gewezen op het belang van een veilige
basis om de bij [de] leeftijd [van de minderjarige] horende ontwikkelingstaken te kunnen
oppakken. Het is voor haar van belang dat zij duidelijkheid krijgt over haar perspectief, omdat
onduidelijkheid het verdere hechtingsproces aan de pleegmoeder in de weg staat. Uit de stukken
en ter zitting in hoger beroep is gebleken dat [de minderjarige] bezig is met de vraag of zij bij de

2 Uitgangspunten en feiten
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5.7

3.1

3.3.1

3.2

pleegmoeder kan blijven en dat zij last heeft van de onzekerheid daarover. Gebleken is voorts dat
de moeder niet berust in de uithuisplaatsing van [de minderjarige]. Weliswaar ziet zij in dat [de
minderjarige] niet direct kan worden thuisgeplaatst, maar zij wenst er wel naartoe te werken –
door de omgangsregeling uit te breiden inclusief overnachting(en) – dat [de minderjarige] weer bij
haar (en [de andere dochter] ) komt wonen. Het hof acht het niet wenselijk, aangezien [de
minderjarige] er nu reeds blijk van geeft last te hebben van de onduidelijkheid over haar
perspectief, dat zij bovendien met de onrust van verlengingen van de als tijdelijk bedoelde
maatregelen van ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing te maken houdt. Te
prijzen valt dat de moeder haar toestemming heeft gegeven wanneer die in het belang van [de
minderjarige] vereist was, maar dat wil niet zeggen dat zij steeds heeft meegewerkt met de GI.
Uit de stukken maakt het hof op dat niet steeds sprake is (geweest) van een probleemloze
samenwerking tussen de moeder en de GI. In haar stelling dat de noodzaak van
gezagsbeëindiging ontbreekt, omdat zij meewerkt aan gezagsbeslissingen, kan de moeder dus
niet worden gevolgd.

Invoelbaar is dat de moeder emotionele waarde hecht aan haar gezag. Duidelijk is ook dat zij daar
belang aan hecht om de omgang met [de minderjarige] veilig te stellen en voldoende informatie
over het welzijn van [de minderjarige] te kunnen krijgen, maar naar het oordeel van het hof weegt
het belang van [de minderjarige] bij duidelijkheid, continuïteit en een ongestoord hechtingsproces
zwaarder.

Nu naar het oordeel van het hof aan de gronden van artikel 1:266, eerste lid, sub a BW wordt
voldaan, heeft de rechtbank terecht en op juiste gronden het verzoek van de raad strekkende tot
de beëindiging van het gezag van de moeder toegewezen. Het hof zal de bestreden beschikking
bekrachtigen.”

Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof in rov. 5.6-5.7 is uitgegaan van een onjuiste
rechtsopvatting, althans zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. Volgens het onderdeel
heeft het hof miskend dat uit art. 8 EVRM en de uitspraak van het EHRM van 10 september 20192

in de zaak Strand Lobben/Noorwegen (hierna: de uitspraak Strand Lobben) voortvloeit dat een
echte afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van het kind en die van zijn biologische
familie, en dat de rechter bovendien de mogelijkheid van hereniging van het kind met zijn
biologische familie serieus in overweging moet nemen.

In de uitspraak Strand Lobben heeft het EHRM onder meer overwogen (in par. 206) dat art. 8
EVRM eist dat de belangen van het kind en die van de ouders tegen elkaar worden afgewogen.
Het EHRM heeft voorts overwogen (in par. 208 e.v.), kort gezegd, dat een
kinderbeschermingsmaatregel in beginsel tijdelijk moet zijn, maar dat de belangen van het kind om
– na het verstrijken van een aanzienlijke periode – zijn feitelijke gezinssituatie bij pleegouders te
kunnen voortzetten, kunnen prevaleren boven de belangen van de ouders bij gezinshereniging.

Het hof heeft in rov. 5.6 de volgende belangen en omstandigheden van de minderjarige in
zijn beoordeling betrokken:

- de minderjarige woont al bijna drie jaar bij de pleegmoeder en is veilig aan haar gehecht;

- de minderjarige ontwikkelt zich thans goed;

- het is voor de minderjarige van belang dat zij duidelijkheid krijgt over haar perspectief,
omdat onduidelijkheid in de weg staat aan het proces van verdere hechting aan de
pleegmoeder;

- de minderjarige is bezig met de vraag of zij bij de pleegmoeder kan blijven en heeft last
van de onzekerheid daarover en derhalve van de onrust van verlengingen van de als tijdelijk

3 Beoordeling van het middel
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3.3.2

3.3.3

3.4

1

bedoelde maatregelen van ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing.

Ten aanzien van de moeder heeft het hof in rov. 5.6 de volgende positieve ontwikkelingen in
zijn beoordeling betrokken:

- de moeder is sinds 2018 abstinent van alcohol;

- de omgangsregeling tussen de moeder en de minderjarige verloopt goed en is opgevoerd
van eens per zes weken naar eens per vier weken;

- voor de andere dochter worden geen kinderbeschermingsmaatregelen nodig geacht.

Het hof heeft echter ook de woonomstandigheden van de moeder in aanmerking genomen:
ten tijde van de behandeling in hoger beroep woonde de moeder met de andere dochter in
een kliniek, zij zou op 2 januari 2020 beschermd kunnen gaan wonen en vervolgens zou zij
na een jaar in aanmerking komen voor een zelfstandige woning. Er is bovendien, naar het
hof in aanmerking heeft genomen, niet steeds sprake (geweest) van een probleemloze
samenwerking tussen de moeder en de GI.

Het hof heeft na een afweging van de belangen van de minderjarige en die van de moeder
geoordeeld dat in de gegeven omstandigheden het belang van de minderjarige bij
duidelijkheid, continuïteit en een ongestoord hechtingsproces zwaarder weegt dan het
belang van de moeder. Het hof heeft niet miskend dat uit art. 8 EVRM en de uitspraak Strand
Lobben voortvloeit dat een echte afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van
het kind en die van zijn ouder(s), maar heeft deze afweging gemaakt. Het hof heeft, zoals uit
het vorenstaande volgt, zijn oordeel niet slechts gegrond op het tijdsverloop sinds de
minderjarige zich bij de pleegmoeder bevindt. Het heeft voorts de mogelijkheid van
hereniging van de minderjarige met de moeder serieus in overweging genomen. Het oordeel
van het hof is toereikend gemotiveerd. Voor het overige is het oordeel van het hof van
feitelijke aard en kan het in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. De klacht faalt
dus.

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet
te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het
namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de
ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, G.
Snijders en A.E.B. ter Heide, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 22
januari 2021.

Gerechtshof Amsterdam 31 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4743.

4 Beslissing
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2 EHRM 10 september 2019, zaaknr. 37283/13 (Strand Lobben/Noorwegen).
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1.5

1.6

(hierna: de moeder),

verzoekster tot cassatie,

advocaat: mr. N.C. van Steijn,

tegen

1. de Raad voor de Kinderbescherming regio Amsterdam en Gooi en Vecht (hierna: de Raad),

2. Jeugdbescherming Regio Amsterdam (hierna: de GI),

3. [de pleegmoeder] (hierna: de pleegmoeder),

4. [de vader] (hierna: de vader),

verweerders in cassatie,

allen niet verschenen.1

In deze jeugdbeschermingszaak wordt namens de moeder met verschillende klachten opgekomen
tegen de beëindiging van haar gezag over haar minderjarige dochter. Geklaagd wordt onder meer dat
het hof heeft miskend (op grond van art. 8 EVRM en de uitspraak van het EHRM in de zaak Strand
Lobben2) dat een echte belangenafweging moet worden gemaakt tussen de belangen van het kind en
die van de ouder, dat het belang van het kind daarbij niet zonder meer zwaarder moet wegen dan het
belang van de ouders, en dat de mogelijkheid van thuisplaatsing van het kind bij de ouders serieus
moet worden overwogen. Voorts wordt geklaagd dat de afwijzing van een deskundigenonderzoek (op
grond van art. 810a lid 2 Rv) op de grond dat het belang van het kind zich tegen een dergelijk
onderzoek verzet, in strijd is met art. 8 EVRM en Strand Lobben.

Uit de relatie van de moeder en de vader zijn geboren [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) op
[geboortedatum] 2015 en [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2] ) op [geboortedatum] 2019.

Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 30 oktober 2015 is [betrokkene 1] onder toezicht
gesteld van de GI. Deze maatregel is nadien telkens verlengd, in ieder geval tot 1 november 2018.

In het kader van de ondertoezichtstelling is bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 29
augustus 2016 een (spoed)machtiging tot uithuisplaatsing van [betrokkene 1] verleend. Deze
machtiging is nadien verlengd tot 1 november 2018. Sinds januari 2017 verblijft [betrokkene 1] bij
de pleegmoeder.

Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 4 januari 2019 is [betrokkene 1] opnieuw onder
toezicht gesteld en is een machtiging tot haar uithuisplaatsing verleend, omdat de Raad weliswaar
reeds een verzoek strekkende tot gezagsbeëindiging had ingediend, maar de behandeling
daarvan twee keer was uitgesteld.

De moeder en [betrokkene 1] hebben eens per vier weken omgang met elkaar gedurende
anderhalf uur, onder begeleiding van een pleegzorgwerker. Indien mogelijk is ook de vader bij de
omgang aanwezig.

Bij beschikking van 27 februari 2019 van de rechtbank Amsterdam is, overeenkomstig het verzoek
van de Raad, het ouderlijk gezag van de moeder en de vader over [betrokkene 1] beëindigd, met
benoeming van de GI tot voogd over [betrokkene 1] .

1 Feiten en procesverloop3
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1.8

1.9

De moeder is tegen de beschikking van 27 februari 2019 in hoger beroep gekomen. Zij heeft
verzocht het verzoek van de Raad tot gezagsbeëindiging van de moeder alsnog af te wijzen. Ter
zitting in hoger beroep heeft de moeder, bij wijze van aanvullend verzoek, verzocht nader
onderzoek te laten verrichten op grond van artikel 810a Rv en de beslissing over het gezag aan te
houden in afwachting van de resultaten van dat onderzoek. De Raad heeft verzocht de bestreden
beschikking te bekrachtigen.

Het hof heeft de zaak op 22 november 2019 mondeling behandeld in aanwezigheid van de
moeder, haar advocaat, een medewerker van de Raad, een medewerker van de GI en de
pleegmoeder.

Bij beschikking van 31 december 2019 heeft het hof de bestreden beschikking van 27 februari
2019 bekrachtigd (voor zover aan zijn oordeel onderworpen). Het aanvullend verzoek van de
moeder om nader onderzoek te laten verrichten, is afgewezen. Het hof heeft hiertoe als volgt
overwogen:

“5.6 Zoals hiervoor reeds overwogen, verblijft [betrokkene 1] sinds januari 2017 bij de
pleegmoeder, derhalve sinds zij anderhalf jaar oud was. De reden voor de uithuisplaatsing van
[betrokkene 1] was gelegen in de persoonlijke problematiek van haar ouders, tussen hen was
sprake van huiselijk geweld en beiden worstelden met een verslaving. [betrokkene 1] werd in
emotionele zin verwaarloosd.

Thans ontwikkelt [betrokkene 1] zich goed. Zij woont al bijna drie jaar bij de pleegmoeder en is
veilig gehecht aan haar.

Ook de moeder heeft positieve stappen gezet. Sinds oktober 2018 is zij abstinent van alcohol. De
omgangsregeling tussen haar en [betrokkene 1] verloopt goed en is in frequentie opgevoerd van
eens per zes weken naar eens per vier weken. De moeder verblijft met [betrokkene 2] – voor wie
geen kinderbeschermingsmaatregelen noodzakelijk worden geacht – in de [verblijfplaats] en zij zal
per 2 januari 2020 beschermd gaan wonen in Amsterdam, zo heeft zij ter zitting in hoger beroep
verklaard. Omdat er echter nog geen plek voor haar is, zal zij eerst in de crisisopvang verblijven.
Als zij een jaar beschermd heeft gewoond, komt zij in aanmerking voor een zelfstandige woning.
Naar verwachting zal dat moment over anderhalf à twee jaar aanbreken, aldus de moeder. Naar
het oordeel van het hof staan de voorgeschiedenis van [betrokkene 1] en deze
(woon)omstandigheden van de moeder in de weg aan terugplaatsing van [betrokkene 1] bij de
moeder. Anders dan de moeder betoogt, is het hof voorts van oordeel dat de aanvaardbare
termijn voor [betrokkene 1] , gelet op haar kwetsbaarheid en haar jonge leeftijd, inmiddels
overschreden is en dat de positieve ontwikkelingen in het leven van de moeder daar niet aan af
doen. Het hof volgt hierin het advies van de raad die heeft gewezen op het belang van een veilige
basis om de bij [betrokkene 1] ’s leeftijd horende ontwikkelingstaken te kunnen oppakken. Het is
voor haar van belang dat zij duidelijkheid krijgt over haar perspectief, omdat onduidelijkheid het
verdere hechtingsproces aan de pleegmoeder in de weg staat. Uit de stukken en ter zitting in
hoger beroep is gebleken dat [betrokkene 1] bezig is met de vraag of zij bij de pleegmoeder kan
blijven en dat zij last heeft van de onzekerheid daarover. Gebleken is voorts dat de moeder niet
berust in de uithuisplaatsing van [betrokkene 1] . Weliswaar ziet zij in dat [betrokkene 1] niet
direct kan worden thuisgeplaatst, maar zij wenst er wel naartoe te werken – door de
omgangsregeling uit te breiden inclusief overnachting(en) – dat [betrokkene 1] weer bij haar (en
haar zusje) komt wonen. Het hof acht het niet wenselijk, aangezien [betrokkene 1] er nu reeds
blijk van geeft last te hebben van de onduidelijkheid over haar perspectief, dat zij bovendien met
de onrust van verlengingen van de als tijdelijk bedoelde maatregelen van ondertoezichtstelling en
machtiging tot uithuisplaatsing te maken houdt. Te prijzen valt dat de moeder haar toestemming
heeft gegeven wanneer die in het belang van [betrokkene 1] vereist was, maar dat wil niet
zeggen dat zij steeds heeft meegewerkt met de GI. Uit de stukken maakt het hof op dat niet
steeds sprake is (geweest) van een probleemloze samenwerking tussen de moeder en de GI. In
haar stelling dat de noodzaak van gezagsbeëindiging ontbreekt, omdat zij meewerkt aan
gezagsbeslissingen, kan de moeder dus niet worden gevolgd.
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Invoelbaar is dat de moeder emotionele waarde hecht aan haar gezag. Duidelijk is ook dat zij daar
belang aan hecht om de omgang met [betrokkene 1] veilig te stellen en voldoende informatie over
het welzijn van [betrokkene 1] te kunnen krijgen, maar naar het oordeel van het hof weegt het
belang van [betrokkene 1] bij duidelijkheid, continuïteit en een ongestoord hechtingsproces
zwaarder.”

En voorts:

“5.8 De moeder heeft verzocht aanvullend onderzoek te laten doen door bijvoorbeeld het NIFP, nu
zich in het dossier nog geen stukken van gedragswetenschappers bevinden. Zij wenst onderzocht
te hebben of de aanvaardbare termijn is verstreken, of de beëindiging van haar gezag
noodzakelijk is en welke verblijfplaats geschikt is voor [betrokkene 1] . Verder wil zij dat gekeken
wordt naar de omgang, zowel in het geval dat terugplaatsing wordt geadviseerd (omgang met de
pleegmoeder) als in het geval dat wordt geadviseerd [betrokkene 1] bij de pleegmoeder te laten
(omgang met de moeder).

Ingevolge artikel 810a lid 2 Rv benoemt de rechter in een zaak als de onderhavige op verzoek van
een ouder een deskundige, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang
van het kind zich daartegen niet verzet.

Naar het oordeel van het hof verzet het belang van [betrokkene 1] zich tegen een dergelijk
onderzoek, nu dat hoe dan ook voor verdere onduidelijkheid zal zorgen en dus belastend voor
[betrokkene 1] zal zijn. Het hof zal het verzoek van de moeder derhalve afwijzen.”

Namens de moeder is (tijdig) cassatie ingesteld tegen de beschikking van het hof van 31
december 2019. In cassatie is geen verweerschrift ingediend.

Namens de moeder is één cassatiemiddel voorgesteld dat uit drie onderdelen bestaat.

Het eerste onderdeel richt zich tegen rov. 5.6 en 5.7 van de bestreden beschikking. Het klaagt dat
het hof heeft miskend dat uit art. 8 EVRM en EHRM 10 september 20194 voortvloeit dat een echte
afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van het kind en zijn biologische familie.5

Bovendien moet de rechter de mogelijkheid van hereniging van het kind met zijn biologische familie
serieus in overweging nemen.6

In gevallen waarbij een kind al op jonge leeftijd in een pleeggezin is geplaatst, ontstaat door
tijdsverloop snel een situatie dat terugplaatsing (gelet op het belang van een kind bij continuïteit
en een ongestoord hechtingsproces) niet meer aan de orde is. Het recht van een ouder op
gezinshereniging dreigt hierdoor ondergeschoven te worden. Uit Strand Lobben volgt dat in dat
soort situaties grotere terughoudendheid moet worden toegepast. 7

In een belangenafweging dient het belang van het kind bij duidelijkheid en een ongestoord
hechtingsproces niet zonder meer zwaarder te wegen dan het belang van de ouder. Het hof had
dit belang van het kind moeten beoordelen in het licht van alle omstandigheden van het geval,
waaronder de belangen van de ouder. Het hof heeft dit onvoldoende kenbaar gedaan.8

Het hof heeft miskend dat een effectieve bescherming van family life met zich brengt dat de
toekomstige betrekkingen tussen ouder en kind uitsluitend worden bepaald in het licht van alle
relevante overwegingen en niet slechts door tijdsverloop.9 In een situatie waarin sprake is van
positieve ontwikkelingen in het leven van de moeder en de omgang zonder problemen is
uitgebreid, ontbreekt de noodzaak voor gezagsbeëindiging in het licht van art. 8 EVRM, althans
gelden zware motiveringseisen om tot gezagsbeëindiging over te gaan of te oordelen dat de
aanvaardbare termijn is verstreken.10 Ook het belang van family life met het zusje van [betrokkene
1] is niet in de beoordeling betrokken.11 Voorts is onvoldoende gemotiveerd waaruit de
kwetsbaarheid van [betrokkene 1] bestaat, zodat dit niet tot gezagsbeëindiging kan leiden,12 en is

2 Bespreking van het cassatiemiddel
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miskend dat de omstandigheid dat de moeder niet berust in de uithuisplaatsing of niet altijd
meewerkt met de GI, niet (zonder meer) tegen de moeder kan worden gebruikt.13

Beëindiging van het gezag

Alvorens in te gaan op de klachten vervat in onderdeel één, zal ik stilstaan bij het juridisch kader.
Art. 1:266 lid 1 BW bepaalt dat de rechtbank het gezag van een ouder kan beëindigen indien (a)
een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder
niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid,
in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige
aanvaardbaar te achten termijn, of (b) de ouder het gezag misbruikt. Deze bepaling kan gezien
worden als de spiegelbepaling van de ondertoezichtstelling (art. 1:255 BW), die kan worden
uitgesproken als de ouders wel de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding kunnen
dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te
achten termijn.

In de wetsgeschiedenis is over de mogelijkheid van de rechter tot beëindiging van het gezag het
volgende opgemerkt:

“Een periodieke toetsing door de rechter van de noodzaak van de maatregel is belangrijk om te
kunnen vaststellen of de inbreuk op het familie- en gezinsleven die een ondertoezichtstelling is,
nog steeds aangewezen is. Naarmate de duur van de ondertoezichtstelling langer duurt, zal zich
de vraag voordoen of dit het juiste interventie-instrument is. Als successievelijk gedurende twee of
meer jaren ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing wordt opgelegd, zal die vraag des te
indringender moeten worden beantwoord. In die gevallen zal een gezagsbeëindigende maatregel
aan de orde zijn.

(…)

Indien blijkt dat ouders, binnen een voor de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbare
termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kind niet op zich
kunnen nemen, dient de – nieuwe – maatregel tot gezagsbeëindiging te worden overwogen
waarbij het gezag zo mogelijk wordt overgedragen aan de feitelijke opvoeders zoals de
pleegouders. Dit is een belangrijke concretisering van het belang dat een kind heeft bij stabiliteit
en continuïteit in de verzorging en opvoeding. Bij de eerste verlenging van een
ondertoezichtstelling, en zeker na een periode van twee jaar, moet overwogen worden of het kind
nog langer in onzekerheid mag blijven over zijn toekomstige opvoedingssituatie. Het ijkpunt voor
het bepalen van de aanvaardbare termijn voor een kind is de periode van onzekerheid over de
vraag in welk gezin hij verder zal opgroeien, die het kind kan overbruggen zonder verdergaand
ernstige schade voor zijn ontwikkeling op te lopen. Wat voor een minderjarige een redelijke
termijn is, is afhankelijk van zijn leeftijd en ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat een zich over
jaren uitstrekkende verlenging van de ondertoezichtstelling daar niet bij aansluit. Voor jongere
kinderen zal de termijn over het algemeen korter zijn dan voor de oudere kinderen. De toepassing
van dit uitgangspunt vereist maatwerk; precieze termijnen zijn niet te geven.”14

In dat kader bepaalt art. 1:265j lid 3 BW dat, indien een minderjarige twee jaar of langer onder
toezicht is gesteld, het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling een advies van de raad
voor de kinderbescherming bevat met betrekking tot de verlenging van de ondertoezichtstelling.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling is opgenomen, omdat de kinderrechter goed
moet kunnen beoordelen of verlenging van de ondertoezichtstelling nog steeds aangewezen is of
dat een gezagsbeëindigende maatregel meer voor de hand ligt.15

In de wetsgeschiedenis worden de volgende factoren genoemd die van belang zijn bij de
afweging of een gezagsbeëindigende maatregel is aangewezen indien een minderjarige in een
pleeggezin is geplaatst:
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“a. Wanneer een kind in een pleeggezin is geplaatst, moet het zich daar, indien mogelijk, volledig
en harmonieus kunnen ontwikkelen. Met het oog hierop, in het bijzonder wanneer het op zeer
jeugdige leeftijd in een perspectief biedend pleeggezin is geplaatst, dient duidelijkheid te bestaan
over het opvoedings- en ontwikkelingsperspectief van het kind.

b. Als thuisplaatsing niet meer tot de mogelijkheden behoort, blijft bij een jaarlijkse verlenging van
de maatregel van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing onzekerheid over het
opvoedingsperspectief voortduren. Verlenging over een reeks van jaren is daarbij in beginsel geen
juiste maatregel.

c. In die gevallen dient aan het belang van het kind bij continuïteit van de opvoedingssituatie en
een ongestoord hechtingsproces zwaarwegende betekenis te worden toegekend.

d. De enkele bereidheid van de ouder met gezag zich niet te verzetten tegen de uithuisplaatsing
van het kind mag niet doorslaggevend zijn bij toewijzing van het verzoek tot beëindiging van het
gezag.”16

“Voorts zij het volgende opgemerkt. Een gezagsbeëindiging betekent, evenals bij een
ondertoezichtstelling, een inmenging in het gezinsleven van ouders en kind. Om die reden vereist
artikel 8 van het EVRM niet alleen dat de maatregel bij de wet is voorzien en dus niet willekeurig
wordt genomen, maar ook dat, indien het doel met een lichtere maatregel kan worden bereikt,
deze verkozen dient te worden boven de zwaardere maatregel. Daarnaast dient de inmenging in
het gezinsleven die het gevolg is van de maatregel, in een redelijke verhouding te staan tot het
doel dat met de maatregel wordt nagestreefd.”17

Uit dit laatste citaat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever zich rekenschap heeft gegeven
van het belang van het EVRM en de rechtspraak van het EHRM. Volgens art. 8 EVRM (voor zover
hier van belang) heeft een ieder recht op respect voor zijn familie- en gezinsleven en is geen
inmenging van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij
de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is ter bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen. In de loop van de jaren is het EHRM het belang van het kind
steeds uitdrukkelijker (expliciet) gaan meewegen in zijn oordeel in zaken waarin een scheiding
tussen kind en ouders speelde.18 Dit heeft ertoe geleid dat, in zaken over pleeggezinplaatsingen,
de herenigingsdoelstelling vanaf medio jaren 90 van de vorige eeuw steeds meer plaats heeft
moeten maken voor de zogenoemde continuïteitsdoelstelling: het EHRM ziet het niet meer als een
absolute verplichting om het kind na een uithuisplaatsing te herenigen met zijn (biologische)
ouders, maar vindt het in bepaalde gevallen wenselijk om het kind (langdurig) bij de pleegouders
te laten verblijven.19 Uit twee recente uitspraken van het EHRM kan wel worden afgeleid dat
nationale autoriteiten voldoende inspanningen moeten leveren om een uithuisplaatsing te
voorkomen dan wel, als dat reeds is gebeurd, een hereniging van ouders en kind mogelijk te
maken.20

Van belang in dit soort zaken is ook het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(art. 3: belangen van het kind vormen de eerste overweging, art. 5: eerbiediging rechten ouders,
art. 9: waarborgen bij scheiding ouders kind, art. 18: ouderlijke verantwoordelijkheid en art. 20:
rechten van uithuisgeplaatste kinderen), General Comments van het VN-Kinderrechtencomité (o.m.
nr. 7, par. 15, 18 en 20 (Early Childhood) en nr. 14, par. 58-65, 80-81 (Best Interests of the Child))
en de Richtlijnen voor Kinderen in Alternatieve Zorg uit 2010 (UN-Guidelines for the Alternative
Care of Children, UN Document A/RES/64/142). Echter geen enkel Verdrag of Richtlijn kan een
(precies) kader aangeven wanneer de balans doorslaat van het recht op hereniging naar het recht
op continuïteit en stabiliteit.21

Uit de jurisprudentie van het EHRM valt af te leiden met welke factoren rekening gehouden moet
worden bij de beantwoording van de vraag of een kind al dan niet herenigd dient te worden met
zijn ouders: de veilige en gezonde leefomgeving van de oorspronkelijke gezinssituatie, de
behoefte van het kind aan stabiliteit, de mogelijkheid van het kind zich positief te ontwikkelen, de
duur van het verblijf in het pleeggezin, de hechting en band met de pleegouders, de nog
bestaande hechtingsrelatie en band met de oorspronkelijke ouders, en de mening van het kind.22
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In de uitspraak van het EHRM van 10 september 2019 (Strand Lobben/Noorwegen) (hierna kort
gezegd: Strand Lobben), waar onderdeel 1 naar verwijst, ging het om een kind waarover direct na
de geboorte (in september 2008) zorgen waren die verband hielden met de relatie tussen moeder
en kind en de gezondheid en veiligheid van het kind. De moeder woonde reeds in een
gezinscentrum omdat zijzelf had aangegeven hulp nodig te hebben. Nadat haar begeleiders
zorgen hadden geuit over de baby, wilde de moeder met haar kind uit het centrum vertrekken. Dit
werd niet in het belang van het kind geacht, waarna een crisisplaatsing in een pleeggezin volgde
die uitmondde (in 2009) in een permanente plaatsing in een pleeggezin. De moeder en het kind
hadden enkele keren per jaar onder begeleiding omgang, hetgeen voor het kind niet goed verliep.
In 2011 is de moeder haar gezag ontnomen en is het kind geadopteerd door zijn pleegouders.
Nadat de moeder alle nationale rechtsmiddelen (zonder succes) had aangewend, wendde zij zich
tot het EHRM dat aanvankelijk23 oordeelde dat de gedwongen adoptie niet in strijd was met art. 8
EVRM. Op verzoek van de moeder is de zaak naar de Grote Kamer verwezen, die oordeelde dat
art. 8 EVRM wel was geschonden. Overwogen werd:

“206 In instances where the respective interests of a child and those of the parents come into
conflict, Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair balance between those
interests and that, in the balancing process, particular importance should be attached to the best
interests of the child which, depending on their nature and seriousness, may override those of the
parents (see, for instance, Sommerfeld v. Germany [GC], no. 31871/96, § 64, ECHR 2003-VIII
(extracts)), and the references therein).”24

De Grote Kamer overwoog voorts – kort gezegd – dat onvoldoende blijk is gegeven van een
daadwerkelijke belangenafweging door de Noorse autoriteiten, die zich alleen lijken te hebben
gericht op de belangen van het kind, zonder een hereniging van het (biologische) gezin serieus te
hebben beproefd of overwogen.25 Tijdens de nationale procedure is voorts onvoldoende
ondernomen om de zienswijze en belangen van de moeder mee te nemen.26

Belangenafweging

Dat brengt mij op de bespreking van de klachten vervat in onderdeel 1. Zoals hiervoor in 2.8 is
weergegeven, dient de rechter (blijkens Strand Lobben) – zoals onderdeel 1 terecht stelt – de
belangen van het kind en de ouders tegen elkaar af te wegen. Uit Strand Lobben27 en
bijvoorbeeld uit EHRM 18 juli 201928 volgt echter ook dat de belangen van het kind, na het
verstrijken van een “considerable period of time”, om zijn feitelijke gezinssituatie bij pleegouders
te kunnen continueren, kunnen prevaleren boven de belangen van de ouders bij gezinshereniging.
Dit past ook in de hierboven (onder 2.7) beschreven “continuïteitsdoelstelling” van het EHRM.

In rov. 5.6 is het hof op verschillende plaatsen ingegaan op de belangen (en omstandigheden) van
[betrokkene 1] ; zo is (onder meer) overwogen dat zij zich thans goed ontwikkelt, dat zij al bijna
drie jaar bij de pleegmoeder woont en veilig aan haar is gehecht, dat het voor haar van belang is
dat zij duidelijkheid krijgt over haar perspectief (omdat onduidelijkheid het verdere
hechtingsproces aan de pleegmoeder in de weg staat), en dat gebleken is dat zij bezig is met de
vraag of zij bij de pleegmoeder kan blijven en dat zij last heeft van onzekerheid daarover. Ook de
belangen (en omstandigheden) van de moeder heeft het hof in rov. 5.6 genoemd; zij heeft
positieve stappen gezet (zij is sinds oktober 2018 abstinent van alcohol), de omgangsregeling
tussen haar en [betrokkene 1] verloopt goed en is in frequentie opgevoerd, voor haar jongste
dochter [betrokkene 2] zijn geen kinderbeschermingsmaatregelen nodig, invoelbaar is dat zij
emotionele waarde hecht aan haar gezag, dat zij belang hecht aan het gezag om de omgang
veilig te stellen en voldoende informatie over het welzijn van [betrokkene 1] te kunnen krijgen.

Het hof is van oordeel dat de voorgeschiedenis van [betrokkene 1] en de (woon)omstandigheden
van de moeder in de weg staan aan terugplaatsing van [betrokkene 1] bij de moeder. Blijkens het
slot van rov. 5.6 heeft het hof de belangen van moeder en dochter tegen elkaar afgewogen en de
belangen van [betrokkene 1] laten prevaleren: “naar het oordeel van het hof weegt het belang
van [betrokkene 1] bij duidelijkheid, continuïteit en een ongestoord hechtingsproces zwaarder.”
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Voor zover onderdeel 1 klaagt dat het hof heeft miskend dat (uit art. 8 EVRM en Strand Lobben
voortvloeit dat) een echte afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van het kind en
zijn biologische familie, mist het dus feitelijke grondslag. Dit geldt ook voor de klacht dat het hof
onvoldoende (kenbaar) de belangen van het kind heeft afgewogen in het licht van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de belangen van de ouder.

Voor zover het onderdeel bedoelt te stellen dat het hof deze belangenafweging anders (in het
voordeel van de moeder) had moeten laten uitpakken, kan het niet tot cassatie leiden, nu voor
een hernieuwde afweging van de feiten in cassatie geen plaats is.

De klacht dat het belang van family life met het zusje van [betrokkene 1] , [betrokkene 2] , niet
door het hof in zijn beoordeling is betrokken, mist feitelijke grondslag. Het hof heeft in rov. 5.6
overwogen dat de moeder ernaar toe wenst te werken (door uitbreiding van de omgangsregeling)
dat [betrokkene 1] weer bij haar (en haar zusje) komt wonen. Het hof oordeelt vervolgens dat het
dit niet wenselijk acht, aangezien [betrokkene 1] er nu reeds blijk van geeft last te hebben van de
onduidelijkheid over haar perspectief.

Hereniging met biologische familie

Onderdeel 1 klaagt voorts dat het hof heeft miskend dat de rechter, volgens Strand Lobben, de
mogelijkheid van hereniging van het kind met zijn biologische familie serieus in overweging moet
nemen. Zoals hierboven in punt 2.7 besproken, is het inderdaad van belang dat een
terugplaatsing bij de (biologische) ouders serieus wordt overwogen.29 Het hof heeft dit ook
gedaan – hoewel toegegeven moet worden dat het oordeel van het hof op dit punt niet heel
uitvoerig is gemotiveerd; in rov. 5.6 heeft het hof overwogen dat zowel de voorgeschiedenis van
[betrokkene 1] , waarmee kennelijk wordt gedoeld op het daarvoor overwogene over de reden
voor uithuisplaatsing (te weten persoonlijke problematiek van beide ouders; huiselijk geweld en
verslaving, en emotionele verwaarlozing) als de (woon)omstandigheden van de moeder30 in de
weg staan aan terugplaatsing van [betrokkene 1] bij de moeder. Hierbij merk ik op dat (zoals
reeds hierboven aangehaald) de belangen van het kind om zijn feitelijke gezinssituatie bij
pleegouders te kunnen continueren, kunnen prevaleren boven de belangen van de ouders bij
gezinshereniging. Het hof heeft de balans hier laten doorslaan naar de kant van [betrokkene 1] .
Deze klacht kan dus niet slagen.

De stelling dat uit Strand Lobben volgt dat in situaties waarin een kind al op jonge leeftijd in een
pleeggezin is geplaatst (waardoor hij belang heeft bij continuïteit en een terugplaatsing – door
tijdsverloop – niet meer aan de orde is), grotere terughoudendheid moet worden toegepast
omdat het recht van ouders op gezinshereniging ondergeschoven dreigt te worden, lees ik niet op
deze manier terug in de uitspraak van het EHRM. In Strand Lobben is wel overwogen:

“As regards replacing a foster home arrangement with a more far-reaching measure such as
deprivation of parental responsibilities and authorization of adoption, with the consequence that
the applicants’ legal ties with the child are definitely severed, it is to be reiterated that ‘such
measures should only be applied in exceptional circumstances and could only be justified if they
were motivated by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests’.”31

Het cassatieverzoekschrift verwijst op dit punt naar de annotatie van Bruning (nr. 13 en 14). Daar
lees ik onder meer het volgende:

“Met deze voorzichtige en terughoudende uitspraak van de Grote Kamer van het Hof, in deze
uiterst gevoelige kwestie tegen Noorwegen, heeft het Hof naar mijn mening toch voorzichtig
tussen de regels door willen benadrukken dat een uithuisplaatsing van een kind een tijdelijk
karakter zou moeten hebben en gericht zou moeten zijn op het behoud van (juridische) banden
tussen kinderen en hun ouders. In tegenstelling tot de beslissing op 30 november 2017 heeft de
Grote Kamer ten aanzien van de gezagsbeëindiging en adoptie beslist dat sprake is van een
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schending van art. 8 EVRM. Daarmee lijkt toch voorzichtig de toon te zijn gezet voor een nog
grotere terughoudendheid ten aanzien van adoptie zonder instemming van ouders ter
bescherming van (jonge) kinderen.”32

Bruning lijkt hier vooral te doelen op adoptie zonder toestemming van de ouders, waarbij de
rechter een nog grotere terughoudendheid zou moeten toepassen. Adoptie is immers de meest
vergaande inmenging in het gezinsleven van ouder en kind omdat hun juridische banden volledig
worden doorgesneden, hetgeen niet het geval is bij een gezagsbeëindiging. Ouders blijven dan
immers de juridische ouders van het kind. Het cassatieverzoekschrift lijkt echter te bedoelen dat
een gezagsbeëindiging niet te snel of te gemakkelijk dient te worden uitgesproken, hetgeen ook
te lezen valt in de hierboven geciteerde paragraaf 209 van Strand Lobben: er moet sprake zijn
van een “overriding requirement pertaining to the child’s best interests”. Zoals hiervoor is
besproken (in punt 2.12) heeft het hof overwogen dat een thuisplaatsing van [betrokkene 1] niet
meer mogelijk is en na een (uitgebreide) belangenafweging de belangen van [betrokkene 1] laten
prevaleren boven die van de moeder. Het oordeel van het hof dat het belang van [betrokkene 1]
van doorslaggevende betekenis is, zodat de beëindiging van het gezag in stand kan blijven, is
hiermee voldoende gemotiveerd.

Onderdeel 1 klaagt voorts dat het hof heeft miskend dat een effectieve bescherming van family
life met zich brengt dat de toekomstige betrekkingen tussen ouder en kind uitsluitend worden
bepaald in het licht van alle relevante overwegingen en niet slechts door tijdsverloop.33

Uit Strand Lobben volgt inderdaad dat niet alleen tijdsverloop relevant is bij een effectieve
bescherming van het recht op gezinsleven:

“Equally, effective respect for family life requires that future relations between parent and child be
determined solely in the light of all relevant considerations and not by the mere effluxion of time.”34

Het onderdeel wijst erop, onder verwijzing naar de annotatie van Bruning bij Strand Lobben (nr.
13), dat in een situatie waarin sprake is van positieve ontwikkelingen in het leven van de moeder
en de omgang zonder problemen is uitgebreid, de noodzaak voor gezagsbeëindiging in het licht
van art. 8 EVRM ontbreekt, althans dat zware motiveringseisen gelden om tot gezagsbeëindiging
over te gaan of te oordelen dat de aanvaardbare termijn is verstreken.

Dit laatste lees ik niet op een dergelijke manier terug in de annotatie van Bruning. Ik lees hierin
dat een verzoek om gezagsbeëindiging kan worden afgewezen als sprake is van een belangrijke
verbetering in de situatie van de ouders of als onvoldoende is geïnvesteerd in het thuisfront, en
dat de rechter oog moeten houden voor de vraag of een gezagsbeëindiging noodzakelijk is vanuit
het licht van art. 8 EVRM.35 In de bestreden beschikking heeft het hof stilgestaan bij de positieve
ontwikkelingen in het leven van de moeder (in rov. 5.6) en – na een belangenafweging waarin niet
alleen het tijdsverloop is betrokken – geoordeeld dat een beëindiging van het gezag over
[betrokkene 1] (toch) noodzakelijk is. Zoals eerder besproken is dit oordeel niet onvoldoende
gemotiveerd.

Aanvaardbare termijn

Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de
aanvaardbare termijn is verstreken, merk ik op het hof (uitgebreid, zie rov. 5.6) heeft overwogen
waarom het van belang is dat [betrokkene 1] nu duidelijkheid krijgt over waar zij zal opgroeien. Zo
heeft het hof onder meer de jonge leeftijd van [betrokkene 1] genoemd, de last die zij heeft van
de onzekerheid of zij bij de pleegmoeder kan blijven, en dat langere onduidelijkheid het
hechtingsproces aan de pleegmoeder in de weg staat. Dit is in overeenstemming met de
(hierboven in 2.4-2.6) in de wetsgeschiedenis genoemde uitgangspunten voor de beoordeling van
de aanvaardbare termijn.

De klacht dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waaruit de kwetsbaarheid van [betrokkene
1] bestaat, zodat dit onvoldoende dragend is om te komen tot een gezagsbeëindiging, kan niet
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tot cassatie leiden. Blijkens zijn motivering heeft het hof zijn oordeel dat de aanvaardbare termijn
inmiddels is overschreden gebaseerd op zowel de kwetsbaarheid van [betrokkene 1] als haar
jonge leeftijd. Bovendien heeft het hof iets verder in rov. 5.6 ook het belang van duidelijkheid bij
het opvoedingsperspectief en de verdere hechting aan de pleegmoeder genoemd als onderdelen
van zijn motivering waarom de aanvaardbare termijn inmiddels is overschreden. Hoewel het hof
inderdaad niet verder is ingegaan op waaruit de kwetsbaarheid van [betrokkene 1] zou bestaan,
kunnen de andere onderdelen het oordeel van het hof dragen.

Ten slotte klaagt onderdeel 1 dat het hof heeft miskend dat de omstandigheid dat de moeder
niet berust in de uithuisplaatsing of niet altijd meewerkt met de GI, niet (zonder meer) tegen de
moeder kan worden gebruikt. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden, nu de moeder zelf in hoger
beroep heeft aangevoerd dat de noodzaak voor gezagsbeëindiging ontbreekt omdat zij meewerkt
aan gezagsbeslissingen. Het hof heeft dit dus niet ‘tegen de moeder gebruikt’, maar veeleer
gerespondeerd op een stelling van de moeder zelf (en geoordeeld dat deze niet gevolgd kan
worden).

Gelet op dit alles slagen de klachten in onderdeel 1 niet. Hierbij merk ik nog op dat uit Strand
Lobben volgt dat lidstaten een ruime beoordelingsmarge hebben bij de vaststelling welke
maatregelen in het belang van het kind zijn.36

Deskundigenonderzoek op grond van art. 810a Rv

Het tweede onderdeel richt zich tegen de afwijzing door het hof van het verzoek op grond van
art. 810a lid 2 Rv. Het onderdeel stelt dat dit oordeel van het hof niet in overeenstemming is met
Strand Lobben en in strijd is met art. 8 EVRM. Het hof dient een echte afweging te maken tussen
de belangen van het kind en die van zijn biologische familie. Dat een onderzoek voor verdere
onduidelijkheid zal zorgen en dus belastend zal zijn voor [betrokkene 1] , had het hof nader
dienen te onderbouwen gelet op HR 5 september 201437. De afwijzingsgrond het ‘belang van het
kind’ is in dat opzicht in strijd met art. 8 EVRM, omdat deze geen of onvoldoende rekening houdt
met het belang van de ouder, welke belangen volgens het EHRM gecombineerd moeten worden.
Voorts is geen recent onderzoek beschikbaar, slechts een onderzoek uit 201838. Evenmin is een
rapport van een (onafhankelijke) gedragsdeskundige beschikbaar. Een nieuw onderzoek is van
belang vanwege de recente positieve ontwikkelingen in het leven van de moeder, zoals de
abstinentie van alcohol, verandering in woonsituatie en goedlopende omgangsregeling met
[betrokkene 1] .

Art. 810a lid 2 Rv bepaalt, voor zover thans van belang, dat in zaken betreffende de
ondertoezichtstelling van minderjarigen of de beëindiging van het gezag de rechter op verzoek
van een ouder en na overleg met de ouder een deskundige benoemt, mits dat mede tot de
beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet. Zoals ik
in mijn conclusie voor HR 29 mei 202039 heb opgemerkt, is de ratio van deze bepaling dat de ouder
in staat wordt gesteld om weerwoord te bieden aan hetgeen de Raad voor de Kinderbescherming
– of de GI als uitvoerder van de maatregel – heeft aangevoerd over de noodzaak van de
verzochte maatregel van jeugdbescherming. Uit de parlementaire geschiedenis valt af te leiden
dat de achtergrond van de bepaling moet worden gezocht in het recht doen aan het beginsel van
equality of arms.40

Als een ouder een verzoek tot benoeming van een deskundige doet op grond van art. 810a lid 2
Rv, is de rechter niet verplicht om dit toe te wijzen. Uit HR 5 september 2014 volgt dat een
voldoende concreet en ter zake dienend verzoek tot toepassing van art. 810a lid 2 Rv, dat feiten
en omstandigheden bevat die zich lenen voor een onderzoek door een deskundige, in beginsel zal
moeten worden toegewezen, indien de rechter geen feiten of omstandigheden aanwezig oordeelt
op grond waarvan moet worden aangenomen dat toewijzing van het verzoek strijdig is met het
belang van het kind.41 In dit geval heeft het hof overwogen (in rov. 5.8) dat het belang van
[betrokkene 1] zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, nu een dergelijk onderzoek voor
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verdere onduidelijkheid zal zorgen en dus belastend voor [betrokkene 1] zal zijn. Dit oordeel
behoefde geen (nog) verdergaande onderbouwing. Ook de klacht dat geen recent onderzoek
voorhanden is, terwijl dit wel van belang is vanwege de recente positieve ontwikkelingen in het
leven van de moeder (waarbij het cassatieverzoek wijst op het abstinent zijn van alcohol, de
verandering in haar woonsituatie en de goedlopende omgangsregeling met [betrokkene 1] ) kan
niet slagen. Zoals ik hiervoor heb weergegeven heeft het hof deze omstandigheden reeds in zijn
beoordeling betrokken, maar bij zijn belangenafweging het belang van [betrokkene 1] van
doorslaggevende betekenis geacht. Daarbij komt dat zich in het procesdossier een document
bevindt met het opschrift ‘Bijlage bij het eerder aan het Hof toegezonden rapport van 26 augustus
2019’ van de Raad, gedateerd 15 november 2019.42 Deze ‘Bijlage’ bevat een update van de zijde
van pleegzorg aan de Raad over onder meer de omgangsregeling tussen [betrokkene 1] en de
moeder. Ook de verandering in de woonsituatie van de moeder komt hierin aan de orde.43

‘Het belang van het kind’ en art. 8 EVRM

Voor zover onderdeel 2 klaagt dat de afwijzingsgrond het ‘belang van het kind’ in strijd is met
art. 8 EVRM, omdat deze geen of onvoldoende rekening houdt met het belang van de ouder, merk
ik het volgende op. Zoals ook bij het juridisch kader van onderdeel 1 aan de orde is geweest, is
het EHRM het belang van het kind steeds uitdrukkelijker gaan meewegen in zijn oordeel in zaken
waarin een scheiding tussen kind en ouders speelde. Dit neemt niet weg dat de zienswijze van
ouders voldoende in een procedure moet worden betrokken:

“In cases relating to public-care measures, the Court will further have regard to the authorities’
decision-making process, to determine whether is had been conducted such as to secure that the
views and interests of the natural parents are made known to and duly taken into account by the
authorities and that they are able to exercise in due time any remedies available to them. […]
What has to be determined is whether, having regard to the particular circumstances of the case
and notably the serious nature of the decisions to be taken, the parents have been involved in the
decision-making process, seen as a whole, to a degree sufficient to provide them with the
requisite protection of their interests and have been able fully to present their case.”44

De vraag kan gesteld worden in hoeverre de zienswijze van de moeder voldoende in de
procedure van de gezagsbeëindiging is betrokken. Het hof heeft in de bestreden beschikking in
rov. 5.6. de mening van de moeder verwoord. Ook uit het proces-verbaal van de mondelinge
behandeling bij het hof van 22 november 2019 blijkt dat zowel de moeder als haar advocaat hun
zienswijze hebben kunnen toelichten. Tevens blijkt uit het procesdossier dat de moeder betrokken
is geweest bij de opstelling van de Raadsrapporten, althans dat met haar is gesproken en dat
haar om een reactie op de rapporten is gevraagd.45 Het hof heeft in rov. 5.6 overwogen dat het
hof het advies van de raad volgt. De zienswijze van de moeder is daarmee voldoende in de
procedure betrokken.

Het hof heeft het belang van [betrokkene 1] om niet verder belast te worden met een nieuw
onderzoek, doorslaggevend geacht. Het hof heeft impliciet de belangen van moeder en
[betrokkene 1] tegen elkaar afgewogen en geoordeeld dat nieuw onderzoek hoe dan ook voor
verdere onduidelijkheid zal zorgen en dus belastend voor [betrokkene 1] zal zijn.

In deze zaak is derhalve geen sprake van strijd met art. 8 EVRM. Dat neemt niet weg dat de
afwijzingsgrond ‘het belang van het kind’ in art. 810a Rv op zichzelf in strijd zou kunnen komen
met art. 8 EVRM, als in de procedure onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de
ouders.

Gelet op dit alles slagen de klachten in onderdeel 2 niet.

Onderdeel drie klaagt (resumerend) dat het hof in de gehele beschikking te weinig rekening
heeft gehouden met de belangen van de moeder en onvoldoende heeft gekeken naar de
combinatie van de belangen van [betrokkene 1] en de moeder. Voorts is onvoldoende onderzocht
of alles in het werk is gesteld om tot gezinshereniging te komen. Het onderdeel wijst hierbij op de
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verhouding met art. 8 EVRM en de terughoudende benadering van het EHRM.

Onderdeel 3 bevat geen nieuwe klachten, zodat ik op dit punt verwijs naar mijn bespreking van
de onderdelen 1 en 2 en het bijbehorende juridisch kader.

Nu geen van de klachten slaagt, kom ik tot een verwerping van het cassatieberoep.

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

Het verzoekschrift tot cassatie noemt alleen de Raad als ‘verweerder’, de anderen worden genoemd
als door het hof aangemerkte belanghebbenden.

EHRM 10 september 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0910JUD003728313 (Strand Lobben/Noorwegen),
RAV 2019/91.

Ontleend aan de bestreden beschikking, rov. 2.3-4.3.

ECLI:CE:ECHR:2019:0910JUD003728313 (Strand Lobben/Noorwegen), EHRC 2019/12, nr. 235, m.nt.
M.R. Bruning.

Cassatieverzoekschrift randnr. 8.

Cassatieverzoekschrift randnr. 8.

Hierbij verwijst het cassatieverzoekschrift (randnr. 12) naar de annotatie van M.R. Bruning bij EHRM
10 september 2019 (Strand Lobben/Noorwegen), EHRC 2019/12, nr. 235, nr. 13 en 14.

Cassatieverzoekschrift randnr. 12.

Cassatieverzoekschrift randnr. 11.

Cassatieverzoekschrift randnr. 11.

Cassatieverzoekschrift randnr. 8.

Cassatieverzoekschrift randnr. 9.

Cassatieverzoekschrift randnr. 10.

Kamerstukken II, 2008-2009, 32 015, nr. 3, blz. 10-11.

Kamerstukken II, 2008-2009, 32 015, nr. 3, blz. 33-34.

Kamerstukken II, 2008-2009, 32 015, nr. 3, blz. 34.

Kamerstukken II, 2008-2009, 32 015, nr. 3, blz. 35.

M.R. Bruning en K.A.M. van der Zon, Out of home, out of right? Rechten van minderjarigen bij
uithuisplaatsing, NJCM-Bulletin 2013/39, p. 501.

M. Angius, Family life in spagaat, FJR 2015/14, p. 54.

EHRM 10 maart 2020, ECLI:CE:ECHR:2020:0310JUD003971015 (Hernehult v. Noorwegen en
Pedersen v. Noorwegen), NJB 2020/1722.

Zie annotatie van M.R. Bruning bij EHRM 30 november 2017,
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ECLI:CE:ECHR:2017:1130JUD003728313, 37283/13.

M. Angius, Family life in spagaat, FJR 2015/14, p. 59.

EHRM 30 november 2017, EHRC 2018/59, m.nt. M.R. Bruning.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 206.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 220.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 225.

Par. 208.

EHRM 18 juni 2019, (R.V. v. Italië), nr. 37748/13, par. 91. Zie ook EHRM 12 juli 2001, (K. en T. v.
Finland), nr. 225702/94, par. 155.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 220. Blijkens EHRM 10 maart 2020,
ECLI:CE:ECHR:2020:0310JUD003971015 (Hernehult v. Noorwegen en Pedersen v. Noorwegen), NJB
2020/1722, moeten nationale autoriteiten ook voldoende inspanningen leveren om een hereniging
tussen ouders en kind mogelijk te maken, maar daarover wordt in deze zaak niet geklaagd.

Even hiervoor heeft het hof overwogen (ook in rov. 5.6) – kort gezegd – dat de moeder met
[betrokkene 2] in de [verblijfplaats] verblijft en per 2 januari 2020 beschermd zal gaan wonen. Na een
jaar beschermd wonen komt zij in aanmerking voor een zelfstandige woning.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 209.

Annotatie van M.R. Bruning, nr. 14, bij EHRM 10 september 2019, EHRC 2019/12, nr. 235.

Cassatieverzoekschrift randnr. 11.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 212.

Annotatie van M.R. Bruning, nr. 13, bij EHRM 30 november 2017, EHRC 2018/59.

ECLI:CE:ECHR:2019:0910JUD003728313 (Strand Lobben/Noorwegen), RAV 2019/91, par. 211.

ECLI:NL:HR:2014:2632, rov. 2.7.

Verwezen wordt naar rapporten van 17 april 2018 over gezagsbeëindiging, van 21 november 2018
over een kinderbeschermingsmaatregel en een aanvullend onderzoeksrapport van 28 december 2018.

ECLI:NL:HR:2020:962.

HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632, NJ 2014/469, m.nt. S.F.M. Wortmann; HR 12 april
2019, ECLI:NL:HR:2019:575, NJ 2019/185. Zie ook Handelingen II, 1993-1994, 22 487, blz. 4135-
4161.

HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632, m.nt. S.F.M. Wortmann, NJ 2014/469, rov. 3.3.3. Zie
ook HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:575, NJ 2019/185.

Het onderdeel verwijst alleen naar rapporten uit 2018.

‘Bijlage bij het eerder aan het Hof toegezonden rapport van 26 augustus 2019’ van de Raad van 15
november 2019, blz. 3.

EHRM 10 september 2019, RAV 2019/91, par. 212.

Zie rapport Raad van 17 april 2018, blz. 11-12 en 17, rapport Raad van 21 november 2018, blz. 7-9
en 17, Rapport Raad van 28 december 2018, blz. 6-8. Ook de ‘Bijlage bij het eerder aan het Hof
toegezonden rapport van 26 augustus 2019’ van de Raad van 15 november 2019, bevat een
weergave van de zorgen en opmerkingen die de moeder heeft geuit (op blz. 2 en 3).
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Instantie Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak 25-02-2021

Datum publicatie 11-03-2021

Zaaknummer C/05/363929 / ES RK 19-653

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking

Inhoudsindicatie
Tijdelijke schorsing van het gezag van de vader, zodat alleen de moeder het gezag
uitoefent. Onduidelijk waarom de vader gedetineerd is en welke problematiek
speelt. Wel duidelijk dat geadviseerd wordt voor forensische klinische opname
voor de duur van één jaar. De moeder is zwaar overlast door gedragingen van de
vader. Er is nu geen constructief overleg over de kinderen mogelijk, terwijl er wel
zaken geregeld moeten worden voor de kinderen. Zij dreigen bij handhaving van
gezamenlijk gezag klem en verloren te raken.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/52 

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Arnhem

Zaakgegevens: C/05/363929 / ES RK 19-653

Datum uitspraak: 25 februari 2021

beschikking schorsing gezag

in de zaak van

ECLI:NL:RBGEL:2021:928

141



-
-
-
-

1.1.

-
-

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

[verzoekster] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. J.G.M. ter Avest te Utrecht,

tegen

[verweerder] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. P.A.M.H. van der Laan te Amersfoort.

De rechtbank heeft op 14 januari 2021 een eerdere beschikking gegeven. In die beschikking heeft
de rechtbank onder andere:

de echtscheiding uitgesproken,
de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de vrouw vastgesteld,
het verzoek ten aanzien van de zorgregeling afgewezen,
het verzoek ten aanzien van de schorsing van het gezag aangehouden.

De rechtbank heeft daarna ontvangen:

het F9-formulier van de man van 20 januari 2021,
het F9-formulier van de vrouw van 27 januari 2021.

Waar gaat het over?

Aan de orde is nog het verzoek van de vrouw om het gezag van de man te schorsen. De man
voert verweer tegen dit verzoek.

Bij beschikking van 14 januari 2021 heeft de rechtbank de beslissing aangehouden in afwachting
van (het dictum van) het strafvonnis in een zaak waarbij de man verdachte is. Ten tijde van de
vorige zitting, op 17 december 2020, was er namelijk veel onduidelijk over wat er speelt bij de
man, waarom hij vastzit en wat zijn (on)mogelijkheden zijn in het contact met de vrouw en het
nemen van beslissingen over de kinderen. De strafzaak en de uitkomst daarvan zou daar meer
duidelijkheid over kunnen geven. Uit de nadere informatie van partijen blijkt echter dat de
behandeling van de strafzaak is uitgesteld. Deze zou aanvankelijk plaatsvinden op 5 januari 2021.
De man geeft aan dat de inhoudelijke behandeling is verplaatst naar 25 mei 2021 in afwachting
van de resultaten van zijn observatie. Hij is kort geleden opgenomen bij [naam] . De vrouw
handhaaft haar verzoek tot schorsing van het gezag van de man. De man handhaaft zijn eerdere
verweer en verzoekt het schorsingsverzoek af te wijzen.

De rechtbank is van oordeel dat het belang van de kinderen zich verzet tegen een aanhouding
van de beslissing op het punt van de schorsing van het gezag en zal daarom een beslissing
nemen op basis van de nu beschikbare informatie.

Schorsing in het gezag

1 Het verdere verloop van de procedure

2 De verdere beoordeling
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2.4.

2.5.

2.6.

De rechtbank is van oordeel dat het gezag van de man tijdelijk geschorst moet worden. Het
uitgangspunt van de wet is dat ouders ook na de scheiding samen het gezag blijven uitoefenen.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het gezamenlijk gezag beëindigd worden. Volgens artikel
1:251a van het Burgerlijk Wetboek (BW) is dit het geval als door het gezamenlijk gezag een kind
‘klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders’ en niet te verwachten is dat daarin binnen
afzienbare tijd voldoende verbetering komt. Dit artikel biedt naar het oordeel van de rechtbank
niet alleen een grondslag om het gezamenlijk gezag te beëindigen, maar ook om het gezamenlijk
gezag te schorsen en tijdelijk één van de ouders alleen met het gezag te belasten.

Klem en verloren

Op grond van de stukken en de mondelinge behandeling is de rechtbank van oordeel dat de
vrees bestaat dat de kinderen klem en verloren raken als het gezamenlijk gezag in stand blijft. De
vrouw loopt tegen problemen aan in de uitoefening van het gezamenlijk gezag. Het is haar lange
tijd niet gelukt om hulpverlening voor [kind 1] te regelen, omdat zij geen contact kreeg met de
gedetineerde man. Ook niet met behulp van verschillende instanties zoals de gemeente,
[instantie] en de reclassering. Uiteindelijk heeft zij via de scheidingsadvocaat van de man zijn
handtekening weten te bemachtigen. Tijdens de zitting heeft de rechtbank een forse
overbelasting van de vrouw waargenomen. De vrouw en de kinderen hebben heel veel last van
gehad van de onvoorspelbare gedragingen van de man en de situatie heeft nog steeds effect op
hen. De rechtbank verwacht dat de handhaving van het gezamenlijk gezag in de huidige situatie
zoveel stress bij de vrouw zal opleveren, dat dit een ontwrichtende werking heeft op de
opvoedsituatie en ontwikkeling van de kinderen. Er kan daarom niet van de vrouw verwacht
worden om in gezamenlijkheid met de man beslissingen over de kinderen te nemen. Er is sprake
(geweest) van een stalkings-situatie waarbij elke opening die de vrouw geeft, de man uitnodigt
om (weer) op een grenzeloze manier contact met haar te zoeken. Bovendien is de man momenteel
klinisch opgenomen in een instelling voor forensische psychiatrie en geeft - of heeft - hij geen
inzicht in waarom hij al lange tijd gedetineerd is. Onduidelijk is of de detentie enkel ziet op het
overtreden van het straat- en contactverbod dat gold ten aanzien van de vrouw of dat er nog
meer problematiek speelt. Gelet op de duur van de detentie, lijkt het tweede waarschijnlijker. De
man heeft zelf aangegeven dat tijdens de strafzitting waarschijnlijk wordt geadviseerd tot een
klinische opname voor de duur van één jaar. Hoewel een opname of detentie op zichzelf geen
reden is voor schorsing van iemands gezag, is het feit dat de ouders momenteel niet in staat zijn
om met elkaar in gesprek te gaan over de kinderen en de zichtbare belasting van de vrouw dat
wel. De rechtbank vindt het daarom belangrijk dat de komende tijd één ouder het voor het zeggen
heeft, zodat de vrouw snel de nodige hulpverlening voor de kinderen in gang kan zetten.

De duur van de schorsing

Gelet op de huidige opname van de man en de onduidelijkheid van het verdere verloop en de
uitkomst van de strafzaak en het gebrek aan constructief overleg tussen partijen, ziet de
rechtbank binnen afzienbare termijn geen verbetering in de communicatie tussen de ouders
optreden. De rechtbank ziet in de genoemde omstandigheden wel reden om de duur van de
schorsing te beperken. De rechtbank zal een termijn verbinden aan de schorsing van één jaar. Na
dit jaar herleeft het gezamenlijk gezag weer. Mocht de vrouw menen dat gezamenlijk gezag tegen
die tijd nog steeds niet mogelijk is, dan is het aan haar om tijdig een passend verzoek bij de
rechtbank in te dienen.

De rechtbank:

3 De beslissing
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3.1.

3.2.

3.3.

schorst het gezag van de man over de minderjarigen:

[kind 1] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , en
[kind 2] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

voor de duur van één jaar, zodat de vrouw op dit moment alleen het gezag over de kinderen
uitoefent;

verklaart de beslissing uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. drs. J.M. Klep, rechter, in tegenwoordigheid van mr. M. Cox-
Weber als griffier en in het openbaar uitgesproken op 25 februari 2021.

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of
verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
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Instantie Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak 03-02-2021

Datum publicatie 03-03-2021

Zaaknummer 366715 / KGZA 21-6

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding

Inhoudsindicatie
Kort geding. Moeder is zonder overleg met minderjarige kinderen uit echtelijke
woning vertrokken. Kinderen worden voorlopig toevertrouwd vader. Vader krijgt
ook met uitsluiting van moeder voorlopig recht op gebruik echtelijke woning.
Beroep op artikel 821 Rv door moeder: nog geen verzoek tot echtscheiding
aanhangig.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/53 

Uitspraak

vonnis

Civiel Recht

Zittingsplaats 'sHertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/366715 / KG ZA 21-6

Vonnis in kort geding van 3 februari 2021

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats 1] ,

eiser,

ECLI:NL:RBOBR:2021:875

RECHTBANK OOST-BRABANT
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2.1.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

advocaat mr. A. El Aqde te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaats 2] ,

gedaagde,

advocaat mr. R.T.P. Tielemans te Eindhoven.

Partijen zullen hierna de man en de vrouw genoemd worden.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 26 januari 2021 met 9 producties
de brief van mr. Tielemans van 2 februari 2021 met 2 producties.
de mondelinge behandeling via Skype op 3 februari 2021.

De voorzieningenrechter heeft terstond mondeling vonnis gewezen, waarvan dit een schriftelijke
uitwerking is.

Partijen zijn echtelieden. Zij zijn op 16 november 2006 gehuwd.

Uit het huwelijk van partijen zijn vier, thans nog minderjarige, kinderen geboren:

[naam kind 1] , geboren op [datum 1] ;
[naam kind 2] , geboren op [datum 2] ;
[naam kind 3] , geboren op [datum 3] ;
[naam kind 4] , geboren op [datum 4] .

De vrouw heeft in 2016 zonder medeweten van de vrouw met de kinderen de woning verlaten.
De vrouw heeft destijds ook aangifte gedaan tegen de man van mishandeling.

De vrouw is vervolgens toch weer teruggekeerd bij de man en partijen hebben zich verzoend.

Medio december 2020 heeft de vrouw wederom zonder medeweten van de man met de kinderen
de echtelijke woning verlaten.

De vrouw woont sindsdien met de kinderen bij familie in [plaats 2] .

De vrouw heeft inmiddels via haar advocaat aangekondigd dat zij binnenkort een
echtscheidingsprocedure zal starten.

Op 28 januari 2021 heeft de vrouw opnieuw aangifte gedaan tegen de man van mishandeling
over de periode vanaf 2016.

1 De procedure

2 De feiten
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

De man vordert samengevat – om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

de minderjarige kinderen van partijen aan de man toe te vertrouwen en de vrouw te bevelen de
kinderen aan de man af te geven;
te bepalen dat de man bij uitsluiting van de vrouw gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de

echtelijke woning, met bevel dat de vrouw de woning moet verlaten en niet meer mag betreden;
de proceskosten te compenseren.

De man legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

Het is in het belang van de kinderen dat zij weer terugkeren in de echtelijke woning en aan de
man worden toevertrouwd. Zij zijn zonder noodzaak en zonder medeweten van de man door de
vrouw uit hun vertrouwde omgeving gehaald en vervolgens ziek gemeld op school.

De kinderen hebben als gevolg daarvan onderwijs gemist. De kinderen hebben ook bijzondere
aandacht nodig. De vrouw is in tegenstelling tot de man niet in staat om daarvoor zorg te dragen.

De man weet niet precies waar de vrouw met de kinderen verblijft en heeft sinds haar vertrek
geen contact meer gehad met haar. Ook heeft hij sindsdien de kinderen niet meer gezien.

De vrouw voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

De man had in plaats van dit kort geding om een voorlopige voorziening ex artikel 821 Rv moeten
vragen in de echtscheidingsprocedure. De vrouw heeft al bij brief van 20 januari 2021 aan de
vrouw aangekondigd dat zij een echtscheidingsprocedure zal opstarten. De vrouw zal in dat kader
ook om een voorlopige voorziening vragen. Er zal dus binnen afzienbare termijn een voorziening
worden getroffen.

Het gaat te ver om nu in het kader van een kort geding te bepalen dat de kinderen aan de man
worden toevertrouwd. Dat is niet in hun belang. Zij hebben inmiddels al weken geen contact meer
gehad met de man.

De vrouw betwist dat zij zonder noodzaak met de kinderen is vertrokken. Zij is door de man
mishandeld en heeft daar aangifte van gedaan. De vrouw had haar vertrek van tevoren ook
gepland in overleg met haar familie.

De vrouw betwist ook dat de kinderen onderwijs hebben gemist. Zij hebben digitaal lessen
gevolgd van school.

Vast staat dat de vrouw nog geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank heeft ingediend en
de man niet voornemens is een verzoek tot echtscheiding in te dienen. Dat betekent dat artikel
821 Rv niet van toepassing is en dat de voorzieningenrechter in kort geding dus een voorlopige
voorziening kan treffen. De man heeft daar ook voldoende spoedeisend belang bij.

De vraag is of de kinderen voorlopig aan de man moeten worden toevertrouwd en of de man het
uitsluitend gebruik van de echtelijke woning moet krijgen. Vast staat dat de vrouw medio
december 2020 zonder overleg met de man de echtelijke woning heeft verlaten en dat zij de
minderjarige kinderen van partijen daarbij heeft meegenomen. De vrouw verblijft sindsdien met de
kinderen in [plaats 2] . Uitgangspunt is dat de vrouw daarvoor toestemming nodig heeft van de
man en dat zij anders de rechtbank om vervangende toestemming moet vragen. Dat heeft zij niet
gedaan. Daarmee maakt de vrouw zich schuldig aan eigenrichting.

De vrouw heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake was van een dermate urgente situatie dat

3 Het geschil

4 De beoordeling
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

zij halsoverkop met de kinderen uit de woning heeft moeten vluchten. Zij stelt weliswaar dat zij
door de man jarenlang werd mishandeld, maar heeft dat onvoldoende aannemelijk gemaakt. De
man betwist de aantijgingen en de vrouw heeft ter onderbouwing van haar stelling slechts
verwezen naar een door haar overgelegd proces-verbaal van aangifte. Die aangifte acht de
voorzieningenrechter op het eerste gezicht niet erg overtuigend. De aangifte is pas gedaan op 28
januari 2021, dus bijna anderhalve maand nadat de vrouw de woning had verlaten en twee dagen
nadat de dagvaarding in dit kort geding aan de vrouw was betekend. Daarmee wordt ten minste
de schijn gewekt dat de aangifte vooral ten behoeve van dit kort geding is gedaan. Dat de vrouw
in 2016 ook al eens aangifte heeft gedaan tegen de man van mishandeling maakt dat niet anders.
De man betwist ook de juistheid van die aantijgingen en kennelijk hij is naar aanleiding daarvan
niet strafrechtelijk veroordeeld. Partijen hebben zich korte tijd later bovendien weer verzoend. Dat
lijkt op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met de door de vrouw gestelde jarenlange
mishandeling door de man. In dat verband is het ook jammer dat de vrouw er voor heeft gekozen
om niet zelf te verschijnen bij de mondelinge behandeling van dit kort geding (die plaatsvond via
Skype) en haar advocaat volledig het woord te laten doen. De vrouw heeft daarmee de
mogelijkheid voorbij laten gaan om zelf een nadere toelichting te geven op hetgeen is
voorgevallen en om antwoord te geven op vragen daarover van de voorzieningenrechter.

De man heeft daarnaast voldoende aannemelijk gemaakt dat het in het belang van de kinderen is
dat zij zo snel mogelijk terugkeren naar de echtelijke woning. Er bestaat voldoende aanleiding om
te veronderstellen dat zij in de huidige situatie niet het onderwijs en de begeleiding krijgen die zij
nodig hebben. De vrouw stelt bij monde van haar advocaat weliswaar dat de kinderen online
onderwijs volgen, maar de man heeft onweersproken gesteld dat de kinderen aanvankelijk na het
vertrek uit de echtelijke woning ziek zijn gemeld op school en dat inmiddels een
leerplichtambtenaar in beeld is. Er lijkt dus wel het een an ander aan de hand te zijn. De vrouw
heeft ook niet betwist dat het oudste kind, [naam kind 1] , die in de brugklas van de middelbare
school zit, op het moment dat de vrouw haar meenam uit de echtelijke woning, midden in een
proefwerkweek zat en daardoor (een aantal) proefwerken niet heeft kunnen maken. Dat dit niet in
haar belang is, spreekt voor zich. Van belang is bovendien dat op 8 februari 2021, dus volgende
week maandag, de basisscholen weer open gaan. Het is de bedoeling dat de drie jongste
kinderen dan weer in [plaats 1] naar school gaan. Er bestaat voldoende reden om eraan te
twijfelen dat de vrouw dat voor elkaar gaat krijgen. De vrouw heeft ook niet concreet gemaakt
hoe zij dat denkt te gaan doen.

De man heeft zich ter zitting nog bereid verklaard om de echtelijke woning te verlaten om de
vrouw gelegenheid te bieden met de kinderen daar terug te keren, zodat de kinderen weer naar
school kunnen. De advocaat van de vrouw heeft aangegeven dat de vrouw daartoe niet bereid is.
Zij wil onder geen beding terugkeren naar de echtelijke woning. De voorzieningenrechter acht het
onder de gegeven omstandigheden dan in het belang dan de kinderen dat zij voorlopig aan de
man worden toevertrouwd. De eerste vordering zal daarom worden toegewezen, waarbij de
vrouw zal worden bevolen om de kinderen aan de man af te geven.

Ook de tweede vordering van de man zal worden toegewezen. Nu de kinderen voorlopig aan de
man zullen worden toevertrouwd, bestaat voldoende grond om te bepalen dat de man bij
uitsluiting van de vrouw gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning en de vrouw te
bevelen de woning te verlaten (voor zover zij dat al niet heeft gedaan).

Gelet op het feit dat partijen echtelieden zijn zullen de proceskosten tussen hen worden
gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De voorzieningenrechter

5 De beslissing
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

vertrouwt de minderjarige kinderen van partijen ( [naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3]
en [naam kind 4] ) toe aan de man en beveelt de vrouw om de kinderen aan de man af te geven.

bepaalt dat de man voorlopig met uitsluiting van de vrouw gerechtigd is tot het gebruik van de
echtelijke woning aan de [adres] te ( [postcode] ) [plaats 1] en beveelt de vrouw de echtelijke
woning te verlaten en deze verder niet meer te betreden,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen
kosten draagt,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 3 februari 2021.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 27-08-2020

Datum publicatie 15-09-2020

Zaaknummer 200.270.745/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Een verklaring voor recht kan slechts afgegeven worden op verzoek van één of
beide partijen. Omdat geen van partijen om zo'n verklaring heeft verzocht, wordt
de beschikking van de rechtbank vernietigd. Het hof oordeelt anders ten aanzien
van de nauwe persoonlijke betrekking.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2020/96 
RFR 2021/8 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.270.745/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 191374)

beschikking van 27 augustus 2020

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster in het principaal hoger beroep,

verweerster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: [verzoekster] ,

advocaat: mr. K. Croezen te Groningen,

ECLI:NL:GHARL:2020:7180

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

en

[verweerster] ,

wonende te [B] ,

verweerster in het principaal hoger beroep,

verzoekster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: [verweerster] ,

advocaat: mr. A.J. de Boer te Leeuwarden.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 17 september 2019, verbeterd bij beschikking van 21 januari 2020,
uitgesproken onder voormeld zaaknummer (hierna: de bestreden beschikking).

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 16 december 2019;

- het verweerschrift tevens incidenteel hoger beroep met productie(s);

- het verweerschrift in het incidenteel hoger beroep;

- een journaalbericht van mr. Croezen van 6 januari 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. De Boer van 10 januari 2020 met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Croezen van 23 januari 2020 met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Croezen van 30 juni 2020 met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 16 juli 2020 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

[verzoekster] en [verweerster] hebben een relatie met elkaar gehad. Tijdens hun relatie is
[verzoekster] moeder geworden van [de minderjarige] , geboren [in] 2017 (hierna: [de minderjarige]
). [de minderjarige] is het biologische kind van [verzoekster] en een bekende donor. [verzoekster]
oefent van rechtswege alleen het ouderlijk gezag over [de minderjarige] uit.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Tussen partijen is in geschil de vraag of er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking
tussen [verweerster] en [de minderjarige] , welke vraag moet worden beantwoord met het oog op
een door [verweerster] gewenste omgangsregeling met [de minderjarige] . Bij de bestreden
beschikking is, voor zover hier van belang, voor recht verklaard dat [verweerster] een nauwe
persoonlijke betrekking als bedoeld in artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)
heeft met [de minderjarige] . Vervolgens is bij herstelbeschikking bepaald dat tegen deze
beschikking hoger beroep kan worden ingesteld.

[verzoekster] is met twee grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking van 17
september 2019. Deze grieven beogen in hoger beroep de door de rechtbank gegeven verklaring
voor recht dat sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking aan de orde te stellen.
[verzoekster] verzoekt de beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende [verweerster]
alsnog in haar inleidende verzoeken niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze af te wijzen.

[verweerster] is op haar beurt met één grief in incidenteel hoger beroep gekomen. De grief ziet
erop dat de rechtbank volgens haar buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden. [verweerster]
verzoekt de beschikking van de rechtbank te vernietigen en de verzoeken van [verzoekster] af te
wijzen, dan wel haar niet-ontvankelijk te verklaren.

[verzoekster] voert verweer in het incidenteel hoger beroep en verzoekt de beschikking te
vernietigen en opnieuw recht doende [verweerster] alsnog in haar verzoeken niet-ontvankelijk te
verklaren, althans deze af te wijzen.

Het hof zal de grieven in principaal en incidenteel hoger beroep per onderwerp beoordelen.

Ontvankelijkheid 
5.1 Voordat aan de beoordeling van het hoger beroep wordt toegekomen, dient het hof ambtshalve te
beoordelen of hoger beroep openstaat. Artikel 358 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
geeft hiervoor het beoordelingskader. Nu de rechtbank een verklaring voor recht heeft gegeven ligt er,
nog los van het verlof tot hoger beroep dat de rechtbank bij herstelbeschikking heeft gegeven, een
beslissing die vatbaar is voor hoger beroep. Partijen zijn dan ook ontvankelijk in hun principaal en
incidenteel hoger beroep.

Verklaring voor recht 
5.2 Op grond van artikel 3:302 BW spreekt de rechter op vordering van een bij een rechtsverhouding
onmiddellijk betrokken persoon omtrent die rechtsverhouding een verklaring van recht uit (het hof
noemt dit ook: een verklaring voor recht). Binnen de heersende jurisprudentie wordt aangenomen dat
een verklaring voor recht kan worden afgegeven in een verzoekschriftprocedure mits deze verklaring
zich beperkt tot de vaststelling van de rechtsbetrekking tussen twee of meer voor de rechter
verschenen partijen, een en ander onverminderd de eisen die artikel 3:302 BW in het algemeen aan
het geven van een verklaring voor recht stelt. Het hof is met [verweerster] van oordeel dat, gelet op
de wettekst, een verklaring voor recht slechts afgegeven kan worden op verzoek van één of beide
partijen. Geen van partijen heeft de rechtbank echter om een verklaring voor recht verzocht. Deze
grief in het incidenteel hoger beroep treft dan ook doel en de bestreden beschikking kan daarom niet
in stand blijven.

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.3

5.4

5.5

5.6

Nauwe persoonlijke betrekking

De rechtbank heeft de vraag naar het bestaan van een nauwe persoonlijke betrekking tussen
[verweerster] en [de minderjarige] beantwoord door een verklaring voor recht te geven. De
rechtbank had dit vraagstuk echter moeten beoordelen in het kader van de ontvankelijkheid van
[verweerster] in haar inleidende verzoek. Omdat de rechtbank met haar beslissing impliciet heeft
beslist dat [verweerster] ontvankelijk is in haar verzoek, ziet het hof aanleiding om in hoger
beroep te oordelen over de vraag of er een nauwe persoonlijke betrekking tussen [verweerster]
en [de minderjarige] bestaat, oftewel een band die kan worden aangemerkt als ‘family life’ in de
zin van artikel 8 EVRM. Pas na beantwoording van deze vraag kan worden toegekomen aan de
vervolgvraag of er omgang dient te komen tussen [verweerster] en [de minderjarige] .

Vaststaat dat er geen familierechtelijke en biologische verwantschap bestaat tussen [verweerster]
en [de minderjarige] . Wanneer er geen biologische verwantschap bestaat tussen het kind en
degene die stelt een nauwe persoonlijke betrekking te hebben, geldt een strenge toets.

Partijen hebben enige jaren voorafgaand aan de geboorte van [de minderjarige] en tijdens het
begin van zijn leven een affectieve relatie gehad. Partijen hebben nooit samengewoond; de relatie
betrof een latrelatie. Tot de geboorte van [de minderjarige] kwam [verweerster] gemiddeld drie tot
vier keer per week langs bij [verzoekster] en dan bleef zij vaak overnachten. Na de geboorte en
onder druk van een onderzoek van de gemeente Groningen in het kader van verleende bijstand, is
dit verminderd tot ongeveer één overnachting per week. [verweerster] kwam daarnaast nog één
tot twee keer per week langs bij [verzoekster] . Het ging daarbij om enkele uurtjes, maar [de
minderjarige] was hier niet altijd actief bij. Vanwege zwangerschapscomplicaties is [verzoekster] in
de eerste maanden na de geboorte van [de minderjarige] fysiek niet in staat geweest om alle zorg
voor [de minderjarige] op zich te nemen. Wanneer [verweerster] in deze periode bij [verzoekster]
en [de minderjarige] was heeft zij wel eens zorgtaken ten aanzien van [de minderjarige] op zich
genomen. Daarnaast heeft zij spullen voor [de minderjarige] , bijvoorbeeld luiers, betaald. Na deze
drie maanden was [verzoekster] voldoende hersteld en is zij samen met [de minderjarige]
verhuisd. In de zomer van 2018 zijn [verweerster] , [verzoekster] en [de minderjarige]
gezamenlijk op vakantie geweest. De relatie is definitief beëindigd in augustus 2018. Daarna bleef
[verweerster] toch nog een periode langskomen bij [verzoekster] en [de minderjarige] . In deze
periode heeft zij op [de minderjarige] gepast als [verzoekster] aan het werk was of bezig was
voor haar studie. Sinds oktober 2018 is er geen contact meer geweest tussen [verweerster] en
[de minderjarige] .

Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat de geschetste omstandigheden afzonderlijk van
elkaar bezien onvoldoende zijn om te spreken van een nauwe persoonlijke betrekking tussen
[verweerster] en [de minderjarige] . Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de
omstandigheden in onderlinge samenhang bezien evenmin tot het oordeel leiden dat er een
nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Het hof hecht in het bijzonder waarde aan de
omstandigheid dat [verweerster] en [verzoekster] gedurende hun relatie nooit in gezinsverband
hebben samengeleefd. Sinds de geboorte van [de minderjarige] zijn de gezamenlijke momenten
binnen de latrelatie teruggebracht tot gemiddeld één overnachting per week van [verweerster] bij
[verzoekster] . [verweerster] heeft bovendien ter zitting bevestigd dat [verzoekster] altijd
duidelijk is geweest in haar wens om alleenstaande moeder te zijn. De zorgtaken die
[verweerster] gedurende de eerste drie maanden na de geboorte van [de minderjarige] heeft
vervuld hebben hun oorsprong voornamelijk in het feit dat [verzoekster] te maken had met
zwangerschapscomplicaties waardoor zij zelf niet in staat was om alle zorg voor [de minderjarige]
op zich te nemen. De primaire zorg voor [de minderjarige] lag toen echter, zoals onbetwist is
gesteld tijdens de zitting, niet bij [verweerster] , maar bij de kraamverzorgster en de moeder van
[verzoekster] . Dat vindt ook steun in de omstandigheid dat - zoals [verweerster] ter zitting
aangaf - zij bijvoorbeeld de boodschappen bij de voedselbank ophaalde of de luiers voor [de
minderjarige] kocht. Dat schept evenwel niet een persoonlijke band tussen haar en [de
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5.7

6.1

6.2

minderjarige] . Het hof constateert verder dat na deze periode geen sprake meer is geweest van
(vergaande) zorg van [verweerster] aan [de minderjarige] . [verzoekster] voerde feitelijk alleen
het ouderschap uit en er werd zo nu en dan een beroep op [verweerster] gedaan. In die zin staat
de rol van [verweerster] gelijk aan die van een familielid, oppas of kraamverzorgster die bepaalde
taken tijdelijk overneemt.

Na de eerste periode van drie maanden na de geboorte van [de minderjarige] brak een periode
aan waarin er een gezamenlijke vakantie plaatsvond, [verweerster] nog steeds bij [verzoekster]
en [de minderjarige] thuis kwam en [verweerster] en [verzoekster] gezamenlijke activiteiten
ondernamen zoals het bezoeken van bruiloften en dergelijke. Het hof acht ook deze
omstandigheden onvoldoende om te kunnen spreken van een nauwe persoonlijke betrekking
tussen [verweerster] en [de minderjarige] . Het zijn allemaal activiteiten die men onderneemt met
een partner, binnen een partnerrelatie. Dat daarbij [de minderjarige] betrokken kan zijn geweest,
komt voort uit het feit dat hij de zoon is van [verzoekster] .

Voor zover [verweerster] een beroep heeft willen doen op 'intended family life' - [verweerster]
heeft namelijk ter zitting ook betoogd dat niet naar de bedoeling van partijen gekeken moet
worden, maar naar de feiten en omstandigheden – en een dergelijk beroep zou openstaan voor
een persoon zonder biologische verwantschap, leidt dit niet tot een ander oordeel. Tegenover de
door [verweerster] ingebrachte argumenten heeft [verzoekster] omstandigheden genoemd
waaruit kan worden afgeleid dat het nooit de bedoeling is geweest van haar en van partijen dat
zij gezamenlijk de opvoeding van [de minderjarige] zouden vormgeven. In elk geval staat vast dat
[verzoekster] haar broer als voogd heeft aangewezen voor het geval zij zou overlijden. Dit brengt
mee dat het hof ook niet op grond van ‘intended family life’ een nauwe persoonlijke betrekking
tussen [verweerster] en [de minderjarige] aanwezig acht.
5.8 Nu geen sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen [verweerster] en [de
minderjarige] is niet aan de wettelijke vereisten van artikel 1:377a BW voldaan. Gelet hierop dient
het hof het inleidende verzoek van [verweerster] om omgang af te wijzen en behoeft de grief in
het incidenteel hoger beroep geen bespreking meer.

in het principaal en incidenteel hoger beroep

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de bestreden beschikking, voor zover
aan zijn oordeel onderworpen, vernietigen en beslissen als hieronder staat vermeld.

Het hof zal de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep compenseren, nu partijen een
relatie met elkaar hebben gehad en de procedure het tijdens die relatie geboren kind betreft.

Het hof, beschikkende in het principaal en het incidenteel hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 17 september
2019, verbeterd bij beschikking van 21 januari 2020, en opnieuw beschikkende:

wijst alsnog het inleidend verzoek van [verweerster] af;

6
6. De slotsom

7 De beslissing
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compenseert de kosten van het geding in beide instanties in die zin, dat iedere partij de eigen kosten
draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.G. Knot, E.B.E.M. Rikaart-Gerard en C. Koopman, bijgestaan
door mr. M.J. Muller als griffier, en is op 27 augustus 2020 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 22-10-2020

Datum publicatie 26-10-2020

Zaaknummer 200.277.989/03

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
artikel 223 Rv, niet-ontvankelijk, onvoldoende samenhang met hoofdzaak.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/7 

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.277.989/03

(zaaknummers rechtbank Midden-Nederland 485626 en 496965 (voogdij) en 498334 (wijziging
verblijfplaats))

beschikking van 22 oktober 2020 inzake voorlopige voorzieningen

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster,

verder te noemen: de stiefmoeder,

advocaat: mr. G.R. Dorhout-Tielken te Soest,

en

ECLI:NL:GHARL:2020:8594

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

raad voor de kinderbescherming,

gevestigd te Utrecht,

verweerder,

verder te noemen: de raad,

en

de gecertificeerde instelling

Samen Veilig Midden-Nederland,

gevestigd te Utrecht,

verweerster,

verder te noemen: de GI.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

[de grootvader] ,

wonende te [B] ,

verder te noemen: de grootvader.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank

Midden-Nederland, locatie Utrecht (hierna: de rechtbank), van 18 maart 2020, uitgesproken

onder voormelde zaaknummers. Deze beschikking wordt hierna de bestreden beschikking

genoemd.

2. Het geding in de hoofdzaak in hoger beroep en met betrekking tot de verzochte

voorlopige voorzieningen

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift (zaaknummer 200.277.989/01), tevens houdende een verzoek tot het

treffen van voorlopige voorzieningen (zaaknummer 200.277.989/02), met producties, ingekomen
op 30 april 2020;

- het verweerschrift van de raad tegen het verzoek voorlopige voorzieningen;

- het verweerschrift van de GI tegen het verzoek voorlopige voorzieningen;

- een journaalbericht van mr. Dorhout-Tielken van 15 juni 2020, met een productie.

Bij beschikking voorlopige voorzieningen (zaaknummer 200.277.989/02) van 7 juli 2020 heeft dit

1 Het geding in de hoofdzaak in eerste aanleg
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2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

hof het verzoek van de stiefmoeder tot het treffen van voorlopige voorzieningen met betrekking
tot de plaatsing van de hierna te noemen [de minderjarige] bij de grootvader afgewezen.

Ter griffie van het hof zijn nadien binnengekomen:

- het verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen, op 28 juli 2020;

- het verweerschrift van de raad tegen het verzoek voorlopige voorzieningen;

- een standpuntenstuk van de GI van 23 september 2020, met producties.

De mondelinge behandeling heeft op 5 oktober 2020 plaatsgevonden door middel van een
beeldbelverbinding (Telehoren). De stiefmoeder is in persoon verschenen, bijgestaan door haar
advocaat en haar zus, aan wie bijzondere toegang is verleend, met toestemming van alle
belanghebbenden. Namens de raad is [C] verschenen. Namens de GI is [D] verschenen. De
grootvader is eveneens in persoon verschenen, vergezeld van mevrouw [E] , de stiefgrootmoeder
van [de minderjarige] . Aan de stiefgrootmoeder is bijzondere toegang verleend, met toestemming
van alle belanghebbenden.

[de minderjarige] is geboren [in] 2012 te [F] .

De moeder van [de minderjarige] , [G] , is [in] 2015 overleden.

In februari 2016 hebben de vader van [de minderjarige] , [H] , en de stiefmoeder een relatie met
elkaar gekregen. Zij zijn in mei 2017 naar Portugal geëmigreerd.

De vader van [de minderjarige] is [in] 2019 overleden.

Begin mei 2019 zijn de stiefmoeder en [de minderjarige] naar Nederland teruggekeerd.

[de minderjarige] woont sinds 18 maart 2020 bij de grootvader.

Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank op 5 augustus 2019, heeft de raad de rechtbank
verzocht de GI te belasten met de voogdij over [de minderjarige] .

Bij beschikking van 31 oktober 2019 heeft de rechtbank, op verzoek van de raad, de GI belast met
de voorlopige voogdij over [de minderjarige] . Verder heeft de rechtbank verstaan dat deze
maatregel van rechtswege vervalt nadat is beslist op de reeds aan de rechtbank verzochte
voorziening in het gezag over [de minderjarige] en heeft de rechtbank bepaald dat aan de GI alle
bevoegdheden betreffende de persoon en het vermogen van [de minderjarige] die in zijn belang
noodzakelijk zijn worden toegekend.

Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank op 10 februari 2020, heeft de stiefmoeder de
rechtbank verzocht haar te belasten met de voogdij over [de minderjarige] .

Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank op 11 maart 2020, heeft de GI de rechtbank
verzocht toestemming te verlenen tot wijziging in het verblijf van [de minderjarige] naar een

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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4.5

4.6

5.1

5.2

pleegzorgvoorziening bij de grootvader.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank de GI
belast met de voogdij over [de minderjarige] , de GI toestemming verleend tot wijziging van het
verblijf van [de minderjarige] naar een netwerkpleeggezin, te weten de grootvader, en het meer of
anders verzochte afgewezen.

De stiefmoeder verzoekt het hof in de hoofdzaak om de bestreden beschikking te vernietigen en,
opnieuw beschikkende, haar verzoek om te worden belast met de voogdij alsnog toe te wijzen. Bij
wijze van voorlopige voorziening verzoekt de stiefmoeder het hof een omgangsregeling tussen
haar en [de minderjarige] te bepalen, inhoudende dat [de minderjarige] gedurende één weekend
per twee weken van vrijdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur alsmede de helft van de vakanties bij
haar zal verblijven, althans een zodanige omgangsregeling te bepalen die het hof in het belang
van [de minderjarige] wenselijk acht.

Ingevolge artikel 223 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan iedere partij
tijdens een aanhangig geding vorderen dat de rechter voorlopige voorzieningen zal treffen voor
de duur van het geding. Ingevolge het tweede lid moet deze vordering samenhangen met de
hoofdvordering. In een verzoekschriftprocedure kan een voorlopige voorziening naar analogie van
artikel 223 Rv worden verzocht.

Het hof stelt vast dat het hoger beroep van de stiefmoeder (bij het hof geregistreerd onder
zaaknummer 200.277.989/01) zich richt tegen de afwijzing door de rechtbank van haar verzoek
om met de voogdij over [de minderjarige] te worden belast. In de hoofdzaak is nog geen uitspraak
gedaan. Het verzoek van de stiefmoeder tot het treffen van een voorlopige voorziening betreft de
vaststelling van een omgangsregeling met [de minderjarige] . Dat verzoek hangt naar het oordeel
van het hof onvoldoende samen met haar verzoek in de hoofdzaak. Nu het verzoek van de
stiefmoeder tot het treffen van een voorlopige voorziening niet voldoet aan alle vereisten van
artikel 223 Rv, zal het hof de stiefmoeder niet-ontvankelijk verklaren in dit verzoek.

Het hof:

verklaart de stiefmoeder niet-ontvankelijk in haar verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. Phaff, I.G.M.T. Weijers-van der Marck en

I.J. Pieters, bijgestaan door mr. W. Nagelhout als griffier, en is op 22 oktober 2020 uitgesproken in het
openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

5 De beoordeling van het verzoek

6 De beslissing
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Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak 06-11-2020

Datum publicatie 24-12-2020

Zaaknummer C/02/341357 / FA RK 18-770

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking

Inhoudsindicatie
Omgang tussen kind en de ‘meemoeder’ die het kind heeft erkend en mede met het
gezag is belast. Vaststelling begeleide zorgregeling onder regie van de GI. Alvorens
de zorgregeling begint, moet de moeder statusvoorlichting geven over de
meemoeder. Art. 8 EVRM.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2021/30 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

Team Familie- en Jeugdrecht

Middelburg

zaak/rekestnr: C/02/341357 / FA RK 18-770

beschikking d.d. 6 november 2020

in de zaak van

[verzoekster] (hierna: [verzoekster] ),

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster,

advocaat: mr. N.P.M. Planthof te Goes,

tegen

ECLI:NL:RBZWB:2020:5821
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1.1

1.2

2.1

[verweersters] (hierna: [verweersters] ),

wonende te [woonplaats] ,

verweerster,

advocaat: mr. D.J.A. Burlet te Oostburg.

Als belanghebbende in onderhavige zaak wordt aangemerkt:

STICHTING INTERVENCE, hierna te noemen de gecertificeerde instelling (GI),

gevestigd te 4330 AB Middelburg, Postbus 62,

Op grond van het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de
procedure gekend:

- de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidwest Nederland, locatie Middelburg,

hierna te noemen: de Raad.

De rechtbank oordeelt op grond van de navolgende stukken:

- het op 12 februari 2018 ingekomen verzoek tot vaststelling van een zorg- en contactregeling,
met bijlagen;

- het op 17 april 2018 ingekomen verweerschrift;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 3 juli 2018;

- het op 9 april 2019 ontvangen rapport van de Raad;

- de op 12 augustus 2019 ontvangen gezinsrapportage van de GI;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 20 augustus 2019;

- de op 20 maart 2020 ontvangen brief van mr. Planthof;

- de op 6 april 2020 ontvangen brief van mr. Planthof;

- de op 16 april 2020 ontvangen brief van mr. Burlet;

- het op 30 september 2020 ontvangen nader verzoek houdende wijziging verzoek;

- de op 1 oktober 2020 ontvangen gezinsrapportage van de GI.

De verzoeken zijn nader mondeling behandeld op 6 oktober 2020. Bij die gelegenheid zijn
verschenen partijen, bijgestaan door hun advocaten, en een vertegenwoordigster van de GI.
Tevens was aanwezig een vertegenwoordiger namens de Raad.

Partijen hebben een affectieve relatie gehad, uit welke relatie het navolgende thans nog
minderjarige kind is geboren:

- [minderjarige] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 2016 (hierna: [minderjarige] ).

1 Het procesverloop

2 De feiten
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[verzoekster] heeft [minderjarige] erkend.

Partijen zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over [minderjarige] .

[minderjarige] verblijft bij [verweersters] .

Bij beschikking van 9 mei 2019 is [minderjarige] onder toezicht gesteld van de GI met ingang van 9
mei 2019 en tot 9 september 2019. Bij beschikking van 28 juli 2020 is de ondertoezichtstelling van
[minderjarige] laatstelijk verlengd met ingang van 9 augustus 2020 en tot 9 mei 2021.

[verzoekster] heeft de Belgische nationaliteit. [verweersters] heeft de Nederlandse nationaliteit.

[verzoekster] verzoekt, na wijziging van haar verzoek:

A. te bepalen dat de begeleide omgang tussen [minderjarige] en [verzoekster] binnen één maand
na de in deze af te geven beschikking dient te worden opgestart, althans zodra hulpverlening
beschikbaar is, dan wel een zodanige beslissing te nemen als de rechtbank in goede justitie juist
acht;

B. primair een zorg- en contactregeling vast te stellen betreffende [minderjarige] , inhoudende dat
er:

gedurende de eerste vier weken, na de start van begeleide omgang, wekelijks één uur per
week begeleide omgang zal plaatsvinden tussen [minderjarige] en [verzoekster] ;
gedurende de daarop volgende vier weken wekelijks twee uur per week begeleide omgang zal

plaatsvinden tussen [verzoekster] en [minderjarige] ;
gedurende de daarop volgende vier weken wekelijks begeleide omgang zal plaatsvinden tussen

[minderjarige] en [verzoekster] op zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur;
gedurende de daarop volgende vier weken wekelijks begeleide omgang zal plaatsvinden tussen

[minderjarige] en [verzoekster] op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur;
gedurende de daarop volgende vier weken wekelijks onbegeleide omgang zal plaatsvinden

tussen [minderjarige] en [verzoekster] op zaterdag van 10:00 uur tot zondag 17:00 uur;
gedurende de daaropvolgende weken één weekend per veertien dagen onbegeleide omgang

zal plaatsvinden tussen de minderjarig en [verzoekster] , van vrijdag 17:00 uur tot zondag 17:00
uur, waarbij het halen en brengen tussen partijen wordt verdeeld, alsmede gedurende de helft
van de vakanties en feestdagen.

Subsidiair een zodanige zorg- en contactregeling vast te stellen betreffende [minderjarige] als de
rechtbank in goede justitie juist acht;

C. een informatieregeling vast te stellen, inhoudende dat [verweersters] [verzoekster] één keer
per maand op de eerste van de maand middels e-mailbericht informeert over de ontwikkelingen en
het welzijn van [minderjarige] , met concrete informatie en dat [verweersters] één keer per maand
twee kleurenfoto’s van [minderjarige] aan [verzoekster] verstrekt waarop [minderjarige] duidelijk
zichtbaar van de voorkant en van dichtbij te zien is.

[verweersters] voert verweer tegen de verzoeken van [verzoekster] en verzoekt deze verzoeken
af te wijzen.

Op de standpunten van partijen wordt, voor zover van belang voor de beoordeling van de
verzoeken, hierna ingegaan.

3 Het geschil
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4.1.1

4.1.2

4.1

4.2

4.3.1

4.3.2

4.3

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Ingevolge artikel 8 lid 1 van de verordening Brussel II-bis zijn ter zake van de ouderlijke
verantwoordelijkheid bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
minderjarige zijn of haar gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het
gerecht aanhangig wordt gemaakt. Nu [minderjarige] haar gewone verblijfplaats in
Nederland heeft, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe.

Nu de Nederlandse rechter bevoegd is op de verzoeken te beslissen, zal op grond van
artikel 15 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 Nederlands recht op de
verzoeken worden toegepast.

De zaak is eerder mondeling behandeld op 3 juli 2018 en op 20 augustus 2019. Aanvankelijk was
een nadere mondelinge behandeling gepland op 31 maart 2020. Vanwege de uitbraak van het
Coronavirus heeft deze mondelinge behandeling geen doorgang kunnen vinden.

Op 3 juli 2018 is de Raad verzocht om een onderzoek in te stellen en te rapporteren omtrent de
vraag welke (on)mogelijkheden er zijn voor omgang tussen [verzoekster] en [minderjarige] en hoe
een eventuele zorg- en contactregeling tussen [verzoekster] en [minderjarige] op optimale wijze
vormgegeven kan worden, waarbij die zorgregeling niet in strijd mag zijn met de zwaarwegende
belangen van [minderjarige] . De Raad heeft in zijn rapport van 4 april 2019 gerapporteerd en
aangegeven dat de Raad verzoekt om [minderjarige] onder toezicht tet stellen. De Raad heeft
geadviseerd om het verzoek van [verzoekster] , om een tijdelijke zorg- en contactregeling vast te
stellen, toe te kennen en de beslissing omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken aan
te houden voor de duur van tien maanden in afwachting van de hulpverleningsresultaten. Tijdens
de mondelinge behandeling op 20 augustus 2019 is afgesproken dat partijen zich zouden wenden
tot Agathos hulpverlening om te starten met SCHIP-therapie om hun onderlinge verstandhouding
en communicatie te verbeteren. [verweersters] zou onder begeleiding van haar psychologe
starten met het geven van statusvoorlichting ten aanzien van [verzoekster] en haar halfbroer,
hetgeen voor de vierde verjaardag van [minderjarige] geschied zou moeten zijn. Verder is
afgesproken dat [verweersters] één keer per maand informatie met een foto van [minderjarige]
stuurt naar [verzoekster] met een cc naar de gezinsmanager (de GI).

Zorgregeling

Ingevolge artikel 1:253a, tweede lid, BW kan de rechtbank op verzoek van de ouders of een
van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze
regeling kan – onder meer – omvatten een toedeling aan ieder van de ouders van de zorg-
en opvoedingstaken, alsmede met overeenkomstige toepassing van artikel 1:377a, derde
lid, een tijdelijk verbod aan een ouder om met het kind contact te hebben.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat [minderjarige] ,
sinds het uiteengaan van [verzoekster] en [verweersters] in 2016, geen contact met
[verzoekster] heeft gehad. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [verzoekster] , als
gezaghebbend ouder, in beginsel recht op contact met [minderjarige] . Niet is gebleken dat
omgang in strijd zou zijn met de belangen van [minderjarige] . Anders dan [verweersters] is
de rechtbank van oordeel dat het feit dat tussen [verzoekster] en [minderjarige] geen
biologische band bestaat dit niet anders maakt. Dit geldt eveneens voor de door
[verweersters] gestelde verstoorde verstandhouding tussen de beide moeders. Met de Raad
is de rechtbank dan ook van oordeel dat er (een vorm van) contact tussen [minderjarige] en
[verzoekster] zal moeten komen.

4 De beoordeling
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

Aangezien [minderjarige] [verzoekster] niet kent is het van belang dat, alvorens enig contact
tussen [verzoekster] en [minderjarige] kan plaatsvinden, zij statusvoorlichting zal krijgen ten
aanzien van [verzoekster] . Tijdens de mondelinge behandeling van 20 augustus 2019 is
daartoe reeds tussen [verweersters] en [verzoekster] de afspraak gemaakt dat
[verweersters] onder begeleiding van haar psychologe zal starten met deze
statusvoorlichting aan [minderjarige] , hetgeen voor haar vierde verjaardag dient te zijn
geschied. Ook is afgesproken dat [verweersters] en [verzoekster] SCHIP-therapie zouden
gaan volgen teneinde hun onderlinge verstandhouding en communicatie te verbeteren.
Gebleken is dat beiden niet van de grond zijn gekomen. [verweersters] heeft nog geen
statusvoorlichting aan [minderjarige] gegeven, naar eigen zeggen omdat haar psycholoog
haar daarin niet kon begeleiden. Hulp bij het geven van statusvoorlichting is in het kader van
de ondertoezichtstelling (nog) niet verder opgepakt. Daarnaast is de SCHIP-therapie van
Agathos gestopt in verband met een gebrek aan medewerking vanuit partijen.

De GI heeft aangegeven dat er een nieuw hulpverleningstraject zal worden gestart, waarbij
pendelbemiddeling door Schakelkracht zal worden ingezet. Hierbij hebben partijen geen
direct contact met elkaar en kunnen zij vrijuit en in alle rust spreken met de bemiddelaar.
Verder zal IPT in beide opvoedsituaties worden ingezet, die zich ook zal gaan richten op de
statusvoorlichting door middel van Words & Pictures. Later in het traject is het de bedoeling
dat er (begeleide) omgang tussen [verzoekster] en [minderjarige] gestart zal worden. De GI
adviseert om deze trajecten af te wachten voordat de rechtbank overgaat tot vaststelling
van een contactregeling.

Hoewel de rechtbank het van groot belang acht dat voornoemde hulpverleningstrajecten op
korte termijn worden opgestart is zij, anders dan de GI , maar met de Raad, van oordeel dat
de resultaten van die trajecten niet afgewacht moeten worden alvorens er wordt gestart
met contactherstel tussen [verzoekster] en [minderjarige] .

De rechtbank overweegt hiertoe als volgt.

Er zijn inmiddels verschillende vormen van hulpverlening ingezet. Naast de hiervoor
genoemde SCHIP-therapie, hebben partijen eerder ook een ouderschapsbemiddelingstraject
bij Consensus gevolgd. Geen van de hulpverleningstrajecten heeft tot enig resultaat geleid.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat er nog steeds sprake is
van een extreme weerstand bij [verweersters] tegen contact tussen [verzoekster] en
[minderjarige] . Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op de voorgeschiedenis en die
weerstand bij [verweersters] , de verwachting gerechtvaardigd dat het – ook met de inzet
van een nieuwe vorm van hulpverlening – geruime tijd kan duren voor de weerstand bij
[verweersters] zodanig vermindert dat zij emotionele toestemming kan geven voor contact
tussen [verzoekster] en [minderjarige] . Tussen [verzoekster] en [minderjarige] heeft al ruim
vier jaren geen contact plaatsgevonden. [minderjarige] heeft inmiddels een leeftijd bereikt
waarbij het van belang is dat zij weet waar ze vandaan komt, omdat zij hierover vragen zou
gaan kunnen stellen, bijvoorbeeld omdat zij de achternaam van [verzoekster] draagt. De
rechtbank is daarom van oordeel dat er zo snel mogelijk moet worden gestart met het geven
van statusvoorlichting en – aansluitend daarop – ook met het vormgeven van een
(begeleide) contactregeling tussen [verzoekster] en [minderjarige] . Als zij op de hoogte is
van het bestaan van [verzoekster] en de (juridische) status en de rol die zij in het leven van
[minderjarige] heeft, is van belang dat [minderjarige] zich ook daadwerkelijk een beeld van
haar kan gaan vormen.

Voor wat betreft de statusvoorlichting overweegt de rechtbank als volgt. Uit jurisprudentie
van de Hoge Raad (Hoge Raad 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452) volgt dat onder de
verzorging en opvoeding ex artikel 1:247 lid 1 BW mede wordt verstaan de zorg en de
verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het
minderjarig kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid (lid 2).
Tot de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn en de persoonlijke
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4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

ontwikkeling van het kind behoort het geven van informatie over zijn afstamming
(‘statusvoorlichting’). Het is daarom aan de ouder die het gezag uitoefent om het kind die
informatie te geven. In beginsel is het aan deze ouder voorbehouden het daartoe geschikte
moment te bepalen. Daarbij dient evenwel het belang van het kind voorop te staan.
Ouderlijk gezag is immers weliswaar een aan de ouders toekomend ‘recht’, maar dit recht is
gegeven in het belang van het kind en kan daarom niet los worden gezien van de
verplichting dat belang te dienen. Het belang van het kind kan – met het oog op effectuering
van het recht op omgang met zijn biologische vader – meebrengen dat het kind te horen
krijgt dat degene met wie het omgang zal hebben zijn vader is.

De rechtbank is van oordeel dat de hierboven genoemde uitspraak omtrent
statusvoorlichting ook van toepassing is op het onderhavige geval. Hoewel [verzoekster]
biologisch niet verwant is aan [minderjarige] , is zij wel haar juridische ouder en heeft zij in
dat kader recht op omgang met [minderjarige] . Uit het in artikel 8 van het EVRM
gewaarborgde recht op private life, in het bijzonder het recht op persoonlijke identiteit, vloeit
voort dat een kind (zie onder meer EHRM 21 december 2010, 20578/07, NJ 2011/508 ) het
recht heeft te weten van wie het afstamt. Dit is ook gewaarborgd in de artikelen 7 en 8 van
het IVRK. Hoewel er in het onderhavige geval geen sprake is van bloedverwantschap tussen
[minderjarige] en [verzoekster] , staat [minderjarige] door de erkenning door [verzoekster]
wel in familierechtelijke betrekking tot haar en stamt zij juridisch gezien af van haar af.
[verweersters] en [verzoekster] hebben er tijdens hun relatie samen voor gekozen
[minderjarige] ter wereld te brengen met behulp van een donor (die ook de donor is van de
zoon van [verzoekster] ) en hebben de eerste maanden van haar leven samen voor haar
gezorgd. Daarnaast draagt [minderjarige] de achternaam van [verzoekster] en heeft
[verzoekster] een zoon, die de halfbroer van [minderjarige] is.

Gelet op uitspraak van de Hoge Raad en toegepast op de onderhavige situatie kan de
rechtbank, indien zij van oordeel is dat een zodanig geval zich voordoet, bepalen dat
[minderjarige] voorafgaand aan een moment van omgang met [verzoekster]
statusvoorlichting zal krijgen. In zoverre prevaleert in dat geval het rechterlijk oordeel
omtrent hetgeen het belang van het kind bij het kennen van zijn afstamming met het oog op
de omgang meebrengt, boven het recht van de ouder(s) om te bepalen op welk moment het
kind die informatie zal krijgen.

De rechtbank is – zoals zij hiervoor reeds heeft overwogen – van oordeel dat het contact
tussen [verzoekster] en [minderjarige] zo snel mogelijk hersteld moet worden en is, mede
gelet op het voorgaande, van oordeel dat er zo snel mogelijk op een laagdrempelige wijze
statusvoorlichting gegeven moet worden aan [minderjarige] , die niet alleen ziet op de wijze
waarop zij is verwekt, maar met name op de positie en status van [verzoekster] in haar
leven als haar juridische moeder. Eerder is al de afspraak gemaakt dat [minderjarige] voor
haar vierde levensjaar statusvoorlichting zou krijgen, maar dit is niet van de grond gekomen.
Gebleken is dat [verweersters] worstelt met de wijze waarop zij deze statusvoorlichting kan
geven. Mede gelet op hetgeen de GI tijdens de mondelinge behandeling heeft aangegeven,
is de rechtbank van oordeel dat de betrokken hulpverlening van IPT [verweersters] kan
adviseren en ondersteunen bij het geven van deze statusvoorlichting. De rechtbank is van
oordeel dat deze statusvoorlichting binnen vier weken na de datum van deze beschikking
door [verweersters] aan [minderjarige] gegeven kan én moet zijn. De rechtbank zal daarom
bepalen dat [verweersters] binnen vier weken na de datum van deze beschikking
voorlichting aan [minderjarige] dient te geven over de positie en status van [verzoekster] ,
zulks onder begeleiding van de betrokken hulpverlening van IPT. Van de GI wordt verwacht
dat zij – indien de statusvoorlichting niet van de grond komt – maatregelen treft die in het
kader van de ondertoezichtstelling getroffen kunnen worden.

De rechtbank is van oordeel dat er na het geven van de statusvoorlichting (voorzichtige)
stappen gezet moeten worden in het herstellen van het contact tussen [verzoekster] en
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4.3.10

4.3.11

[minderjarige] . De rechtbank acht van belang dat [minderjarige] , zodra zij statusvoorlichting
heeft gekregen, ook zo snel mogelijk een beeld kan vormen van [verzoekster] , haar andere
moeder, door middel van begeleid contact. Uit het rapport van de Raad van 9 april 2019 volgt
dat [minderjarige] een positieve ontwikkeling doormaakt, dat het goed met haar gaat en dat
zij voldoende draagkracht heeft om een zorgregeling met [verzoekster] aan te kunnen, mits
dit in het tempo van [minderjarige] blijft en wat zij gezien haar leeftijd aan kan. De Raad
heeft daarbij opgemerkt dat van groot belang is dat [minderjarige] van [verweersters]
morele toestemming krijgt om een band op te bouwen met [verzoekster] . Het rapport van
de Raad is inmiddels meer dan een jaar oud, maar tijdens de mondelinge behandeling zijn
geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit zou blijken dat [minderjarige]
de door de Raad omschreven draagkracht nu niet meer zou hebben. Daarnaast heeft de
Raad tijdens de mondelinge behandeling opnieuw geadviseerd dat er zo snel mogelijk
statusvoorlichting aan [minderjarige] gegeven moet worden en dat vervolgens het contact
tussen [minderjarige] en [verzoekster] opgebouwd moet worden, waarbij door de rechtbank
uitdrukkelijk aangegeven zou moeten worden op welke regeling wordt gekoerst. De
rechtbank volgt dit advies van de Raad in die zin dat zij zal bepalen dat in het kader van een
voorlopige zorgregeling begeleid contact tussen [verzoekster] en [minderjarige] zal zijn, maar
dat de invulling daarvan (de wijze waarop het contact plaatsvindt, de frequentie en de duur
van de contacten) aan de GI wordt overgelaten. De rechtbank is enerzijds van oordeel dat
een zo concreet mogelijke beslissing van de rechtbank noodzakelijk is om [verweersters] te
bewegen mee te werken aan dit contact, maar anderzijds ook dat er ruimte moet blijven om
bij de opbouw van het contact – zoals door de Raad ook is geadviseerd – het tempo van
[minderjarige] te volgen en te kunnen blijven monitoren wat zij aan kan.

Voor wat betreft de weerstand die [verweersters] laat zien tegen contact tussen
[verzoekster] en [minderjarige] , en de mogelijke weerslag die dat zal hebben op
[minderjarige] , overweegt de rechtbank als volgt. Mede gelet op de leeftijd van
[minderjarige] en de geruime tijd dat er geen contact is geweest tussen [verzoekster] en
[minderjarige] , is de rechtbank van oordeel dat met het hervatten van het contact niet kan
worden gewacht tot de weerstand bij [verweersters] voldoende is afgenomen. De afgelopen
jaren is gebleken dat dit – ondanks de inzet van hulpverlening – niet is gebeurd en de
rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een reëel risico dat dit binnen afzienbare
termijn niet in dusdanige mate gaat gebeuren dat [verweersters] achter contactherstel
tussen [verzoekster] en [minderjarige] kan staan. Dat zou betekenen dat [verzoekster] en
[minderjarige] in de tussentijd verstoken blijven van contact met elkaar. Door het bepalen
van een begeleide contactregeling wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de zorgen van
[verweersters] , en anderzijds aan het belang dat [minderjarige] en [verzoekster] hebben bij
contactherstel. Door de GI de ruimte te geven om de wijze, frequentie en duur van de
contactregeling in te vullen, kan zoveel mogelijk worden getracht om een balans te zoeken
tussen enerzijds het belang van [minderjarige] bij het herstel en de opbouw van het contact
met [verzoekster] , en anderzijds de spanningen die de contactregeling bij [verweersters]
zullen oproepen en die mogelijk ook zijn weerslag op [minderjarige] zullen hebben. Het
tempo van [minderjarige] en wat zij aan kan, dient daarbij bepalend te zijn. Concluderend is
de rechtbank van oordeel dat de (extreme) weerstand bij [verweersters] ten opzichte van
het starten van begeleid contact tussen [minderjarige] en [verzoekster] het opstarten van
dit contact lastig zal maken, maar dat dit wel mogelijk moet zijn en ook in het belang van
[minderjarige] is. De rechtbank is van oordeel dat er door het vaststellen van een begeleide
contactregeling onder regie van de GI dusdanige waarborgen in de regeling zijn opgenomen,
dat de belangen van [minderjarige] voldoende gewaarborgd kunnen worden.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de definitieve zorgregeling aanhouden in afwachting
van het verloop van de begeleide contactregeling en het verloop en de resultaten van de
hulpverlening in het kader van de ondertoezichtstelling tot 16 maart 2021 PRO FORMA. De
rechtbank verzoekt de GI om de rechtbank uiterlijk op de hiervoor genoemde pro forma
datum – onder gelijktijdige verstrekking aan partijen en de Raad – te berichten over het
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4.4.1

4.4.2

4.4

verloop en de resultaten van de hulpverlening en de begeleide omgang, alsmede kenbaar te
maken of een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling is of zal worden ingediend.
Partijen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld het door hen gewenste verdere
procesverloop kenbaar te maken. Indien een verzoek tot verlenging van de
ondertoezichtstelling wordt ingediend, kan dat verzoek mogelijk gelijktijdig met de
onderhavige zaak op zitting worden gepland voor een (nadere) mondelinge behandeling.

Informatieregeling

Ingevolge artikel 1:253a, tweede lid, onder c BW kan de rechtbank een regeling vaststellen
inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag, welke – onder meer – kan omvatten de wijze
waarop informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en
het vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie het kind niet zijn
hoofdverblijfplaats heeft dan wel de wijze waarop deze ouder wordt geraadpleegd.

Tijdens de mondelinge behandeling van 20 augustus 2019 is afgesproken dat
[verweersters] één keer in de maand informatie met een foto van [minderjarige] stuurt naar
[verzoekster] met een cc naar de gezinsmanager. Uit de overgelegde stukken en de (nadere)
mondelinge behandeling is gebleken dat [verzoekster] deze informatie niet altijd ontvangt
en dat [minderjarige] niet (altijd) volledig herkenbaar op de foto’s is te zien die door
[verweersters] worden verstrekt. Tijdens de mondelinge behandeling is niet gebleken van
concrete bezwaren tegen de door [verzoekster] verzochte informatieregeling. De rechtbank
zal de door [verzoekster] verzochte en nader gespecificeerde informatieregeling daarom
vastleggen, inhoudende dat [verweersters] [verzoekster] één keer per maand op de eerste
van de maand middels e-mailbericht informeert over de ontwikkelingen en het welzijn van
[minderjarige] , met concrete informatie, en dat [verweersters] één keer per maand twee
kleurenfoto’s van [minderjarige] aan [verzoekster] verstrekt waarop [minderjarige] duidelijk
zichtbaar van de voorkant en van dichtbij te zien is.

De rechtbank

bepaalt dat [verweersters] binnen vier weken na de datum van deze beschikking statusvoorlichting
aan [minderjarige] dient te geven over de positie en status van [verzoekster] , zulks onder
begeleiding van de betrokken hulpverlening van IPT;

bepaalt dat [verzoekster] en [minderjarige] in het kader van de verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken gerechtigd zijn tot het hebben van begeleid contact met elkaar op een door de GI
nader te bepalen wijze, frequentie en duur, waarbij het eerste begeleide contactmoment uiterlijk
binnen 8 weken na de datum van deze beschikking (en binnen vier weken nadat de statusvoorlichting
is gegeven) dient plaats te vinden;

bepaalt dat [verweersters] [verzoekster] één keer per maand op de eerste van de maand middels e-
mailbericht informeert over de ontwikkelingen en het welzijn van [minderjarige] , met concrete
informatie en dat [verweersters] één keer per maand twee kleurenfoto’s van [minderjarige] aan
[verzoekster] verstrekt waarop [minderjarige] duidelijk zichtbaar van de voorkant en van dichtbij te
zien is;

5 De beslissing
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1

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

houdt de behandeling van deze zaak om reden zoals genoemd in r.o. 4.3.11 aan tot 16 maart 2021
PRO FORMA;

houdt iedere verdere beslissing omtrent de zorgregeling aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.P. Meeuwisse, rechter, tevens kinderrechter, en in het
openbaar uitgesproken op 6 november 2020 in tegenwoordigheid van mr. E.J. van der Welle, griffier.

(LW)

Mededeling van de griffier:
Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

verzonden op:1

In verband met deze procedure/ten behoeve van een juiste procesvoering worden uw
persoonsgegevens, voor zover nodig, verwerkt in een systeem van het gerecht.
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Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Hof stelt een zorgregeling vast in een voorlopige voorzieningenprocedure en legt
een dwangsom op ter nakoming. De ouders moeten zelf hulp gaan zoeken en bij de
behandeling van de hoofdzaak laten zien welke acties zij ondernomen hebben.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2021-0010 
JPF 2021/75 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

Locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.283.775/02

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 130289)

beschikking van 5 januari 2021 op het verzoek tot schorsing en inzake voorlopige voorzieningen

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,

verzoekster in het verzoek tot schorsing,

verweerster in het incidenteel verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening,

verder te noemen de moeder,

advocaat mr. M. Withaar te Hoogeveen,

ECLI:NL:GHARL:2021:166

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

en

[verweerder] ,

wonende te [B] ,

verweerder in het verzoek tot schorsing,

verzoeker in het incidenteel verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening,

verder te noemen: de vader,

advocaat mr. B.L. van Riel te Assen.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Assen, van 8 juli 2020, uitgesproken onder voormeld zaaknummer. Bij deze -
uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank, voor zover hier van belang, de
volgende zorgregeling vastgesteld tussen de vader en [de minderjarige1] (verder te noemen: [de
minderjarige1] ), geboren [in] 2014 en [de minderjarige2] (verder te noemen: [de minderjarige2] ),
geboren [in] 2015;

- [de minderjarige1] en [de minderjarige2] verblijven eens in de veertien dagen van donderdagmiddag
uit school tot maandagmorgen naar school bij de vader, waarbij de overdrachtsmomenten op school
zullen zijn;

- [de minderjarige1] en [de minderjarige2] verblijven tijdens de bouwvak 2020 bij de vader en de
overige weken van de zomervakantie bij de moeder;

- de tweeweekse vakanties zullen door partijen in onderling overleg bij helfte worden gedeeld;

- de moeder brengt de kinderen in de vakantie naar de vader en de vader brengt de kinderen weer
terug.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift tevens verzoek tot schorsing met productie(s), ingekomen op 29 september
2020;

- het verweerschrift in het schorsingsverzoek tevens zelfstandig verzoek tot het treffen van
voorlopige voorzieningen met productie(s), ingekomen op 11 november 2020;
- een journaalbericht van mr. Van Riel van 14 december 2020, met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Withaar van 14 december 2020, met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 16 december 2020 plaatsgevonden. De ouders zijn
verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Namens de raad voor de kinderbescherming (verder
te noemen: de raad) is verschenen de heer [C] . Mr. Withaar heeft tijdens de zitting het woord
gevoerd aan de hand van aan het hof verstrekte spreekaantekeningen.

1 Het geding in eerste aanleg

2. Het geding in hoger beroep in de hoofdzaak en met betrekking tot het verzoek tot schorsing
en de zelfstandige verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen

3 De motivering van de beslissing
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Het schorsingsverzoek 
3.1 Aan de orde is het verzoek van de moeder schorsing te bevelen van de werking van de bestreden
beschikking, voor zover het de onder 1. genoemde beslissingen betreft. 
De vader voert hiertegen gemotiveerd verweer.

Hoger beroep schorst de werking, tenzij de beschikking uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Op
grond van artikel 360 lid 2, tweede volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
kan de hogere rechter, indien hoger beroep is ingesteld tegen een beschikking die uitvoerbaar bij
voorraad is verklaard, alsnog de werking schorsen.

Het hof stelt het volgende voorop onder verwijzing naar HR 20 december 2019,
ECLI:NL:HR:2019:2026.

a. Uitgangspunt is dat een uitgesproken veroordeling, hangende een hogere voorziening,
uitvoerbaar dient te zijn en zonder de voorwaarde van zekerheidstelling ten uitvoer kan worden
gelegd. Afwijking van dit uitgangspunt kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die
meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang
niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, of diens belang bij zekerheidstelling, ook
gegeven dit uitgangspunt, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de
ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen, bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan of bij
deze uitvoerbaarheid zonder dat daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling wordt verbonden.

b. Bij de toepassing van de onder a genoemde maatstaf in een incident of in kort geding moet
worden uitgegaan van de beslissingen in de ten uitvoer te leggen uitspraak en van de daaraan
ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die
beslissing aangewende of nog aan te wenden rechtsmiddel buiten beschouwing, met dien
verstande dat de rechter in zijn oordeelsvorming kan betrekken of de ten uitvoer te leggen
beslissing(en) berust(en) op een kennelijke misslag.

c. Indien de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad in de ten uitvoer te leggen uitspraak is
gemotiveerd, moet de verzoeker, afgezien van het geval dat deze beslissing berust op een
kennelijke misslag, aan zijn verzoek feiten en omstandigheden ten grondslag leggen die bij het
nemen van deze beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na
de betrokken uitspraak hebben voorgedaan en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere
beslissing wordt afgeweken.

Het hof stelt vast dat de kinderrechter in de bestreden beschikking geen gemotiveerde beslissing
heeft gegeven over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Daarom moet worden aangenomen dat
nog geen afweging van de belangen van partijen heeft plaatsgevonden aan de hand van de
daarvoor van belang zijnde feiten en omstandigheden en zal het hof het schorsingsverzoek
beoordelen aan de hand van de hiervoor in rechtsoverweging 3.3 onder a. en b. vermelde criteria.

Het hof is van oordeel dat de moeder niet heeft aangetoond dat haar belang bij schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden beschikking zwaarder weegt dan het belang dat met de
uitvoering van de bestreden beschikking wordt gediend. Redenen die het contact tussen de vader
en de kinderen in de weg staan zijn het hof niet gebleken. De moeder heeft wel redenen gesteld,
maar deze zijn niet dan wel onvoldoende onderbouwd. Sterker nog, uit de stukken in het dossier
blijkt eerder een onderbouwing van het tegenovergestelde. De bij de ouders en de kinderen
betrokken professionele derden, zoals [D] en de psycholoog van [de minderjarige1] , geven juist
aan dat spoedig contactherstel tussen de vader en de kinderen aangewezen en in het belang van
de kinderen is. Daarnaast is de aangifte, die de moeder heeft gedaan wegens vermoedens van
misbruik, tegen de vader geseponeerd op de grond dat niet gebleken is van een strafbaar feit.

Het verzoek om schorsing van de uitvoerbaarheid van de bestreden beschikking zal worden
afgewezen.

Het verzoek om voorlopige voorzieningen

171



3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

De vader verzoekt - na wijziging van zijn verzoek ter zitting - nu er een lockdown is en de
kinderen in die lockdown niet naar school gaan, een week-op-week-af-regeling te bepalen voor de
duur van de lockdown, waarbij de kinderen de ene week bij de moeder verblijven en de andere
week bij de vader verblijven. Dit alles onder het voorwaardelijke verzoek dat indien de moeder
niet achter een direct ingaande volledige hervatting van het contact tussen de vader en de
kinderen staat conform de zorgregeling van de rechtbank, de moeder, een dwangsom wordt
opgelegd van € 250,- per keer dat de moeder de zorgregeling (deels) niet correct nakomt. De
vader verzoekt daarnaast te bepalen dat de raad ten behoeve van de hoofdzaak een onderzoek
instelt naar welke opvoedsituatie en welke zorgregeling het meest in het belang van de kinderen
is.

De moeder voert tegen deze verzoeken verweer. Wel vindt ook zij een raadsonderzoek naar de
voor de kinderen meest wenselijke zorgregeling gewenst.

Zoals eerder genoemd achten de bij de kinderen betrokken professionele hulpverleners het in het
belang van de kinderen om snel over te gaan tot contactherstel. De ouders hebben hiertoe ook al
de eerste stappen gezet, bleek tijdens de zitting. Er zijn alweer vier contactmomenten tussen de
vader en de kinderen geweest, waarbij zij ook eenmaal hebben overnacht bij de vader. In het
voorgaande ziet het hof geen enkele contra-indicatie ten aanzien van het definitief herstellen van
het contact tussen de vader en de kinderen. Omdat het contact tussen de kinderen en de vader
alweer is opgebouwd inclusief een overnachting, staat er naar het oordeel van het hof ook niets in
de weg aan toewijzing van het verzoek van de vader. Omdat de kinderen vanwege de lockdown
de komende tijd niet naar school hoeven en de ouders geen overeenstemming hebben weten te
bereiken over de verdeling van de vakantie/lockdownperiode zal het hof voor deze periode zelf
een verdeling vaststellen, waarbij de kinderen evenveel bij de moeder en de vader zijn. Voor de
kinderen is dit een belangrijk signaal; zij mogen bij beide ouders zijn, van beide ouders houden en
beide ouders zorgen en houden van hen. Belangrijk hierbij is dat beide ouders uitstralen dat deze
regeling ook is wat zij voor hun kinderen willen en de kinderen stimuleren in het contact met de
andere ouder. Voor de duidelijkheid zal het hof ook het halen en brengen verdelen.

Aan de nakoming van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken zal het hof ook de
verzochte dwangsommen verbinden omdat het hof het belangrijk vindt dat de zorgregeling wordt
nagekomen en er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de moeder zich hierin zal schikken. Uit de
stukken en ter zitting heeft de moeder immers haar verzoek om schorsing gehandhaafd en het
standpunt ingenomen dat er eerst een raadsonderzoek nodig is voordat de in de bestreden
beschikking vastgelegde zorgregeling kan worden hervat. De moeder geeft weliswaar aan dat zij
het contact tussen de vader en de kinderen niet in de weg staat of wil staan, desalniettemin blijft
ze ook volharden in de standpunten dat de kinderen niet naar de vader willen of dat hun
uitspraken aanleiding geven om de vastgelegde zorgregeling niet uit te voeren. De uitvoering van
de zorgregeling wordt hierdoor min of meer afhankelijk gemaakt van de kinderen. Dit acht het hof
onwenselijk. De strijd tussen de ouders wordt hiermee namelijk op het bordje van de kinderen
gelegd en daar moet nu juist de strijd wegblijven. Het hof hoopt dat de dwangsom de eerste stap
is in het ontlasten van de kinderen en het aanpakken van de problematiek tussen de ouders.

Met de raad acht het hof het noodzakelijk dat de ouders stappen gaan zetten. Dit houdt in dat
het hof het verzoek om een raadsonderzoek te gelasten in (ieder geval in) dit stadium van de
procedure zal afwijzen. Zoals de raad tijdens de zitting heeft uitgelegd doet hij niet aan
waarheidsvinding. Een antwoord op de vraag of er misbruik heeft plaatsgevonden zal de raad dan
ook niet geven. Of de kinderen last hebben van een loyaliteitsconflict zal mogelijk wel kunnen
worden verduidelijkt. Zeer waarschijnlijk zal echter in een raadsonderzoek naar voren komen dat
de kinderen last hebben van de spanning tussen de ouders. In ieder geval enkele van de
kindsignalen die de kinderen laten zien kunnen daaraan toegeschreven worden. Een
raadsonderzoek of hulpverlening voor de kinderen zal dit niet oplossen. Het zijn de ouders die dit
kunnen en moeten oplossen. Zij moeten als ouders hulp zoeken. De moeder zal zich over haar
bedenkingen bij het contact tussen de vader en de kinderen heen moeten zetten, de vader moet
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zich heen zetten over de angst onder te sneeuwen in een ouderschapsbemiddelingstraject. Als dit
de ouders lukt, zal dat voor de kinderen de beste hulp zijn die zij kunnen krijgen. Tijdens de zitting
in de bodemzaak kunnen de ouders laten zien welke stappen zij hebben gezet in het verbeteren
van de onderlinge verhoudingen en daarmee in het verbeteren van de situatie van de kinderen.

Het hof:

wijzigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van 8 juli 2020, en
beschikkende voor de duur van het geding:

verdeelt de zorg- en opvoedingstaken tussen de vader en de moeder, gedurende de huidige
lockdown, als volgt:

- [de minderjarige1] en [de minderjarige2] verblijven volgens een week-op-week-af-regeling de ene
week bij de moeder en de andere week bij de vader, waarbij de eerste week dat de kinderen bij de
vader verblijven begint op 27 december 2020 om 10.00 uur ’s ochtends en eindigt op 
3 januari 2021 om 10.00 uur ’s ochtends;
- de moeder brengt de kinderen op 27 december 2020 naar de vader en de vader brengt de kinderen
de daaropvolgende zondag naar de moeder en zo verder;

verdeelt de zorg- en opvoedingstaken tussen de vader en de moeder, na de huidige lockdown, als
volgt:
- [de minderjarige1] en [de minderjarige2] verblijven eens in de veertien dagen van donderdagmiddag
uit school tot maandagmorgen naar school bij de vader, waarbij de overdrachtsmomenten op school
zullen zijn;

- de tweeweekse vakanties zullen door partijen in onderling overleg bij helfte worden gedeeld;

- de moeder brengt de kinderen in de vakantie naar de vader en de vader brengt de kinderen weer
terug.

bepaalt dat de moeder aan de hiervoor vastgestelde verdeling van de zorg- en opvoedingstaken dient
mee te werken en wel op straffe van een dwangsom van € 250,- per keer dat zij daaraan geen
medewerking verleent, met een maximum van € 7.500,-;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.P. den Hollander, I.A. Vermeulen en

G.M. van der Meer, bijgestaan door mr. M.J. Muller als griffier en is op 5 januari 2021 uitgesproken in
het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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1.1.
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

de gecertificeerde instelling DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMERS,

gevestigd te Amsterdam,

hierna te noemen de GI,

over:

de kinderen:

[minderjarige 1] , geboren op [2019] in [geboorteplaats] , hierna te noemen [minderjarige 1] ;
[minderjarige 2] , geboren op [2017] in [geboorteplaats] , hierna te noemen [minderjarige 2] ;
[minderjarige 3] , geboren op [2014] in [geboorteplaats] , hierna te noemen [minderjarige 3] ;
[minderjarige 4] , geboren op [2013] in [geboorteplaats] , hierna te noemen [minderjarige 4] .

De rechter heeft ontvangen:

het verzoekschrift van 13 januari 2021 van verzoekers, binnengekomen op 14 januari 2021;
het verweerschrift van 2 februari 2021 van de GI;
het F9-formulier van 22 maart 2021 met producties van verzoekers;
van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) de conclusies naar aanleiding van

het raadsonderzoek van 26 januari 2021, ontvangen op 23 maart 2021.

Het verzoek is besproken tijdens de mondelinge behandeling (zitting) van 25 maart 2021. Daarbij
waren aanwezig:

verzoekers met hun advocaat;
de heer M. Jalloa, de tolk van verzoekers;
de heer [A] , namens de Raad;
mevrouw [B] en mevrouw [C] , namens de GI, en mr. L. Boom, de advocaat van de GI.

Op de zitting hebben beide advocaten pleitaantekeningen overgelegd.

De moeder van de kinderen is [de moeder] (hierna: de moeder). De vader van de kinderen is [de
vader] (hierna: de vader). [verzoeker] zegt dat hij de oom van de moeder is (de broer van de
moeder van de moeder). [verzoekster] is zijn partner en zegt dat zij de tante van de moeder is.

De moeder is overleden op [2020] . De moeder had alleen het gezag over [minderjarige 1] . Over
[minderjarige 2] , [minderjarige 3] en [minderjarige 4] hadden de moeder en de vader samen het
gezag. Het gezag van de vader is op 21 september 2020 geschorst. Sindsdien is de GI de voogd
van alle vier de kinderen. De kinderen wonen in een pleeggezin en een gezinshuis.

De kinderen hebben geen contact met verzoekers.

Verzoekers vragen - samengevat -:

Bij wijze van provisionele voorziening:

1 De procedure

2 Waar gaat het over?
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3.1.

1.  een zorgregeling tussen verzoekers en de kinderen vast te stellen;
2.  een informatieregeling vast te stellen inhoudende dat de GI de verzoekers informeert over de

kinderen;
3.  te bepalen dat de GI het dossier van de kinderen, althans de relevante stukken, overlegt aan

verzoekers;
4.  te bepalen dat de GI alle informatie aangaande de nalatenschap van de moeder overlegt aan

verzoekers;
5.  te bepalen dat verzoekers betrokken wordt door de Gl in zaken die de nalatenschap betreffen

van de moeder;
6.  te bepalen dat de Raad een onderzoek verricht naar de plaatsing van de kinderen bij

verzoekers en zo nodig naar een omgangsregeling;
7.  verzoekers aan te merken als belanghebbende partij, althans toehoorders in de procedures

aangaande de kinderen en daarvan op de hoogte wordt gesteld door de GI.

In de bodemprocedure:

Primair:

1. te bepalen dat verzoekers de voogdij over de kinderen zullen uitoefenen, althans een
onderzoek van de Raad daartoe te gelasten;

Subsidiair:

1.  een omgangsregeling vast te stellen waarbij de kinderen om het weekend van vrijdagmiddag
tot zondagmiddag en de helft van de vakanties bij verzoekers zullen verblijven;

2.  een informatieregeling vast te stellen waarbij de verzoekers maandelijks door de GI wordt
geïnformeerd over het welzijn van de kinderen;

3.  te bepalen dat verzoekers vooraf worden geraadpleegd over beslissingen die de kinderen
aangaan, waaronder over de nalatenschap van de moeder;

4.  te bepalen dat verzoekers aangemerkt worden als belanghebbende partij, althans
toehoorders, in de procedures aangaande de kinderen en daarvan op de hoogte worden
gesteld door de GI.

De centrale vraag in de procedure is of verzoekers recht hebben om op enige manier door de GI
betrokken te worden in het leven van de kinderen. Verzoekers hebben deze vraag in verschillende
vormen aan de rechtbank voorgelegd.

Kort samengevat vindt de rechtbank dat indien en voor zover komt vast te staan dat de heer
[verzoeker] bloedverwant is van de kinderen, hij het recht heeft om bij de rechter om vaststelling
van een omgangsregeling te verzoeken. In het kader van een eventuele opbouw van een
omgangsregeling zou hij ook recht op informatie kunnen hebben. De rechtbank moet dus eerst
weten of de heer [verzoeker] bloedverwant is. Als dat komt vast te staan, is de volgende vraag of
omgang in het belang van de kinderen is. In hoeverre mevrouw [verzoekster] ook ontvankelijk is
ten aanzien van de omgang, op het moment dat tussen de heer [verzoeker] en de kinderen
bloedverwantschap blijkt te zijn, beoordeelt de rechtbank nu nog niet. Dat is een vraag die tot nu
toe onvoldoende is besproken. De rechtbank geeft partijen om die reden nog de gelegenheid om
zich hierover uit te laten. Mevrouw [verzoekster] is niet-ontvankelijk als het gaat om het verzoek
over de voogdij, nu geen bloed- of aanverwantschap tussen de kinderen en haar is komen vast te
staan. Mevrouw [verzoekster] is niet getrouwd met de heer [verzoeker] en er evenmin sprake van
een geregistreerd partnerschap. In de wet staat dat een verzoek om de voogdij alleen kan
worden gedaan door bloed- en aanverwanten.

Alle overige verzoeken zal de rechtbank afwijzen. Ook dat zal hierna verder worden toegelicht.

3 De beoordeling
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Belanghebbende en inzage in dossier

De rechtbank wijst de verzoeken af om verzoekers als belanghebbende aan te merken en te
bepalen dat zij van de GI inzage krijgen in het dossier van de kinderen en betrokken worden bij
procedures over de kinderen. Dat geldt zowel voor de provisionele voorziening als in de
bodemprocedure. Inzage in het dossier is niet gebaseerd op enige bepaling van Boek 1 Burgerlijk
Wetboek (BW). Een grondslag op grond van overige wettelijke bepalingen zou mogelijk kunnen
zijn, maar omdat verzoekers hun verzoek nauwelijks hebben toegelicht is de grondslag niet
duidelijk en kan de rechtbank deze verzoeken niet intern verwijzen.

Bij de beoordeling of iemand belanghebbende is, staat de vraag centraal over welke rechten en
verplichtingen de zaak gaat. Belanghebbende is diegene op wiens rechten en plichten de zaak
rechtstreeks betrekking heeft. Dat vergt een beoordeling per verzoek. Een algemene verklaring
voor recht dat de verzoekers in alle procedures aangaande de kinderen belanghebbende zullen
zijn, zal dan ook worden afgewezen.

De rechtbank overweegt tenslotte dat het BW de term ‘toehoorders’ niet kent zodat aan dit
verzoek de wettelijke grondslag ontbreekt. De rechtbank wijst het verzoek om als toehoorders te
worden aangemerkt dan ook af.

Nalatenschap

Ook wijst de rechtbank de verzoeken die zien op de nalatenschap af, zowel in de provisionele
voorziening als in de bodemprocedure. Er is geen wettelijke grondslag voor deze verzoeken.
Verzoekers zijn geen erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiging van de kinderen die de
erfgenamen zijn1. Dat maakt dat de GI niet gehouden is om informatie over de nalatenschap aan
verzoekers te geven of om verzoekers te betrekken of te raadplegen in de afwikkeling van de
nalatenschap.

Provisionele voorziening

De rechtbank wijst ook de provisionele verzoeken van verzoekers over de omgang, een
informatieregeling en plaatsing van de kinderen af. Verzoekers hebben onvoldoende onderbouwd
waarin de spoedeisendheid van de zaak is gelegen.

BODEMPROCEDURE

Voogdij

De rechtbank wijst het primaire verzoek van verzoekers om hen te belasten met de voogdij over
de kinderen, af. De rechtbank zal hierna uitleggen hoe zij tot deze beslissing is gekomen.

In de wet2 staat dat de rechtbank een voogd benoemt op verzoek van bloed- en aanverwanten
van de kinderen, de Raad of andere belanghebbenden. Mevrouw [verzoekster] is, door het
ontbreken van een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) tussen de heer [verzoeker] en
haar, in ieder geval geen aanverwant van de kinderen. Zij is dus niet-ontvankelijk in dit verzoek.
Om die reden wordt hierna gesproken over ‘verzoeker’, zijnde de heer [verzoeker] . Verzoeker
heeft (nog) niet aangetoond bloed- of aanverwant te zijn van de kinderen.

Ook indien wordt aangetoond dat verzoeker bloed- of aanverwant is van de kinderen, dan is de
rechtbank van oordeel dat het niet in het belang van de kinderen is dat verzoeker met de voogdij
worden belast. Degene die als voogd wordt benoemd, zal de belangrijke beslissingen over de
kinderen mogen nemen, ook waar de kinderen mogen wonen. Tijdens de ondertoezichtstelling en
uithuisplaatsing is er geen zicht gekomen op het netwerk van de ouders en de kinderen doordat
de ouders meermalen hebben ontkend te beschikken over een netwerk. Hierdoor kon geen
onderzoek gedaan worden naar de mogelijke plaatsing van de kinderen binnen het netwerk. Pas
na het overlijden van de moeder hebben verzoekers zich gemeld bij de GI. De kinderen woonden
toen al geruime tijd bij respectievelijk hun pleeggezin en het gezinshuis en zijn gehecht geraakt
op hun huidige plekken. Een nieuwe breuk in hun hechting zal hen verder beschadigen. Daarbij
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

hebben de kinderen, gezien hetgeen zij hebben meegemaakt en de zorgen over hun voormalige
opvoedomgeving, een ingewikkelde opvoedvraag. Het is essentieel dat de kinderen opvoeders
hebben die deze opvoedvraag aan kunnen. Bovendien is er onvoldoende zicht op de
opvoedcapaciteiten en opvoedomgeving van verzoeker. Het is gezien deze omstandigheden niet in
het belang van de kinderen om verzoeker met de voogdij te belasten.

De rechtbank acht het in het belang van de kinderen dat de GI met de voogdij over hen wordt
belast. Op 4 mei 2021 heeft de rechtbank het gezag van de vader over [minderjarige 2] ,
[minderjarige 3] en [minderjarige 4] beëindigd (zaaknummer C/16/513929 / FO RK 20-1275). Voor
[minderjarige 1] was na het overlijden van de moeder geen gezag geregeld. De rechtbank heeft
de GI als voogd van de kinderen benoemd. De GI is nu binnen de ondertoezichtstelling als
gezinsvoogd betrokken bij de kinderen en heeft zicht op de ontwikkeling van de kinderen en hun
behoeftes.

Ontvankelijkheid, omgang en informatieregeling

Zoals hiervoor al aangegeven is de heer [verzoeker] , de verzoeker, ontvankelijk in het verzoek
tot het vaststellen van een omgangsregeling en een informatieregeling indien hij bloedverwant
van de kinderen blijkt te zijn. Of mevrouw [verzoekster] in dat geval ook ontvankelijk is in haar
verzoek zal de rechtbank nu nog niet beoordelen. Partijen mogen zich hierover uitlaten. Om die
reden wordt hierna gesproken over ‘verzoeker’, de heer [verzoeker] . Daarmee loopt de rechtbank
echter niet vooruit op een beslissing over de ontvankelijkheid van mevrouw [verzoekster] . De
rechtbank zal verder uitleggen hoe zij tot deze beslissing is gekomen en hoe de procedure verder
zal verlopen.

De rechtbank kan op verzoek een omgangsregeling vaststellen tussen een kind en degene die
in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot dit kind3, waarbij voor de invulling van deze nauwe
persoonlijke betrekking aangesloten wordt bij “family life” als bedoeld in artikel 8 Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt de band
tussen een ouder en een kind “a fundamental element of family life”, die door artikel 8 EVRM wordt
beschermd. Dit geldt niet zonder meer voor betrekkingen tussen een kind en andere (naaste)
(bloed)verwanten. Of tussen hen een, door artikel

8 EVRM beschermd, gezinsleven bestaat, hangt af van het daadwerkelijke bestaan van nauwe
persoonlijke betrekkingen.

Om te beoordelen of verzoeker (en de kinderen) aanspraak kan maken op het recht op omgang
en dus ontvankelijk is in zijn verzoek, ligt aan de rechtbank allereerst de vraag voor of er al dan
niet sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen verzoeker en de kinderen. Verzoeker
stelt dat dit het geval is. Hij stelt dat hij een bloedverwant van de kinderen is, omdat hij de
oudoom van de kinderen is. Hij stelt de kinderen vanaf hun geboorte te kennen. Hij heeft, met zijn
vrouw, de kinderen regelmatig ontvangen en bezocht en hebben foto’s van de kinderen
overgelegd. Tijdens de zitting heeft hij de karakters van de kinderen omschreven.

De rechtbank is van oordeel dat voor de vraag of verzoekers kunnen worden ontvangen in hun
verzoek, vastgesteld moet worden of verzoeker bloedverwant is van de kinderen. Om die reden
zal de rechtbank een DNA-onderzoek gelasten (zie hierover meer onder 3.16). De rechtbank loopt
in deze beschikking vast vooruit op de twee mogelijke uitkomsten en de gevolgen daarvan voor de
ontvankelijkheid.

Uitkomst één: geen bloedverwantschap

Indien het genoemde bloedverwantschap niet komt vast te staan is de rechtbank van oordeel
dat hetgeen verzoeker heeft aangevoerd onvoldoende is om te kunnen worden ontvangen in het
verzoek. Naar het oordeel van de rechtbank kan hij in dat geval worden gekwalificeerd als goede
kennis van de ouders met wie de kinderen met enige regelmaat tijd doorbrachten. Dat is
onvoldoende om te kunnen spreken van een nauwe persoonlijke betrekking en om zodoende
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aanspraak te kunnen maken op een recht op omgang. Dit neemt niet weg dat verzoeker mogelijk
een rol kan spelen in het leven van de kinderen, omdat het voor de kinderen mogelijk belangrijk is
dat zij een verbinding hebben met het netwerk van hun moeder, zoals de Raad dat ook adviseert.
Het is dan aan de voogd om proactief de mogelijkheden tot contact tussen verzoekers en de
kinderen te onderzoeken en hiervoor contact te leggen met verzoekers.

Uitkomst twee: bloedverwantschap

Indien uit het DNA-onderzoek komt dat er bloedverwantschap is tussen de heer [verzoeker] en
de kinderen, dan is de rechtbank van oordeel dat hij kan worden ontvangen in het verzoek tot
omgang. Hoewel uit het verhaal van verzoeker niet blijkt dat verzoeker zeer intensief contact had
dat het gebruikelijke contact binnen een familie ontstijgt, komt wel het beeld naar voren dat hij,
voor een oudoom, die doorgaans op enige afstand staat van achterneefjes en -nichtjes, frequent
contact hadden met de kinderen.

Daarnaast acht de rechtbank het volgende van belang. De moeder van de kinderen is overleden
en de vader zit in detentie vanwege zijn betrokkenheid bij haar dood. Ook voor het overlijden
hebben de kinderen traumatische gebeurtenissen meegemaakt en zijn zij beschadigd in hun
ontwikkeling. De kinderen hebben op dit moment geen contact met familieleden. Uit de conclusies
van het raadsonderzoek volgt dat het voor de kinderen heel belangrijk kan zijn om contact met
familie van de moeder te hebben. Juist doordat de kinderen hun moeder verloren hebben (en in
zekere zin ook hun vader omdat hij mogelijk nog geruime tijd in detentie zal verblijven) is het van
belang dat zij mogen ervaren dat zij nog wel bij een familie horen. Verzoeker kan een schakel
vormen tussen de kinderen en hun overleden moeder en positieve invloed hebben op de
identiteitsontwikkeling van de kinderen. Verzoeker heeft verteld dat hij en de kinderen onderdeel
uitmaken van de Afrikaans-Liberiaanse moslimgemeenschap in Nederland en dat zij ook samen tijd
doorbrachten op de bijeenkomsten van hun gemeenschap. Verder heeft de vader gezegd dat hij
verzoekers kent. De rechtbank is van oordeel dat, gezien deze omstandigheden, sprake is van
een nauwe persoonlijke betrekking tussen verzoeker en de kinderen, indien komt vast te staan
dat sprake is van bloedverwantschap tussen de heer [verzoeker] en de kinderen.

In dat geval heeft verzoeker een rechtens afdwingbaar recht op omgang, tenzij sprake is van een
van de ontzeggingsgronden uit artikel 1:377a BW. Indien geen sprake is van een
ontzeggingsgrond, moet vervolgens worden beoordeeld welke aard, duur en frequentie van de
omgang in het belang van de kinderen is. De rechtbank beschikt over onvoldoende informatie om
hierover de kunnen beslissen en zal daarom een bijzondere curator benoemen om te onderzoeken
of, en zo ja welke omgang met verzoekers in het belang van de kinderen is (zie verder onder
3.17).

Informatieregeling

Met betrekking tot het verzoek om een informatieregeling vast te stellen overweegt de
rechtbank als volgt. De wet kent geen expliciete grondslag voor dit verzoek. Artikel 1:377b BW ziet
immers op informatie van een ouder met gezag aan een ouder zonder gezag. In deze zaak is
echter sprake van een voogd en van (mogelijke) familie. Verzoeker heeft op grond van de wet dan
ook geen ‘zelfstandig’ recht op informatie. Wel ziet de rechtbank dat het verstrekken van
informatie aan verzoeker van belang kan zijn, op het moment dat omgang tussen de kinderen en
verzoeker in beeld komt. De kinderen en verzoeker hebben elkaar al heel lang niet gezien. Bij het
eventueel toewerken naar, en verder opbouwen van omgang, kan het in het belang van de
kinderen zijn dat verzoeker informatie heeft over de kinderen. Op die manier kan hij bij de omgang
beter aansluiten bij de kinderen. De rechtbank beoordeelt het verzoek dan ook binnen de context
van de omgang. Dat betekent dat als bloedverwantschap tussen verzoeker en de kinderen niet
komt vast te staan, verzoeker ook niet ontvankelijk is in het verzoek over een informatieregeling.
Indien het bloedverwantschap wel komt vast te staan, is verzoeker ook ontvankelijk in het
verzoek over de informatieregeling. In dat geval wordt aan de bijzondere curator verzocht om te
onderzoeken in hoeverre het verstrekken van informatie aan verzoeker in het kader van die
omgang in het belang van de kinderen is (zie verder onder 3.17).
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De rechtbank wijst het verzoek om te worden geraadpleegd over beslissingen die de kinderen
aangaan af omdat de wettelijke grondslag hieraan ontbreekt. Anders dan bij de informatieregeling
ziet de rechtbank geen ruimte voor een consultatierecht in de context van de omgang.

DNA-onderzoek

Zoals de rechtbank heeft overwogen is de vaststelling van het bloedverwantschap essentieel
voor de ontvankelijkheid van het omgangsverzoek. De rechtbank acht de door verzoeker
overgelegde niet-gelegaliseerde, buitenlandse stukken onvoldoende om dit verwantschap vast te
stellen. Een DNA-onderzoek is daarvoor de aangewezen wijze. Verzoeker heeft aangeboden mee
te werken aan een DNA-onderzoek. Het vaststellen van verwantschap tussen verzoeker en een
kind is geen eenvoudig onderzoek. De rechtbank heeft hierover contact gehad met Verilabs, het
instituut dat gespecialiseerd is in rechtsgeldig verwantschapsonderzoek. Uit dat contact is
gebleken dat het enkel vergelijken van DNA van een kind en verzoeker (die stelt dat hij de
oudoom van de kinderen is) om verwantschap vast te stellen niet mogelijk is, nu DNA-onderzoek
naar vierdegraads verwantschappen niet op een betrouwbare manier mogelijk is. Indien echter de
oma moederszijde ook in het onderzoek zal worden betrokken, kan wel een oordeel worden
gegeven over de eventuele verwantschap tussen verzoeker en de kinderen. Immers, door
vergelijking kan worden vast gesteld of verzoeker en de oma moederszijde (half)broer en
(half)zus zijn. Vervolgens kan het DNA van de oma en één van de kinderen worden vergeleken.
Dat betekent dat ook DNA van de oma in (vermoedelijk) Guinee rechtsgeldig zal moeten worden
afgenomen. Dat kan op de Nederlandse ambassade. Aan een dergelijk onderzoek zijn kosten
verbonden. De rechtbank zal deze kosten voor partijen voorschieten, maar uiteindelijk zullen die
kosten bij eindbeschikking in het kader van de proceskostenveroordeling ten laste van één partij
of voor beide partijen voor de helft komen. De rechtbank raamt de kosten voorlopig op het
volgende. De kosten voor de DNA-vergelijking van de oma en verzoeker kosten € 1.090,-. Daar
komen de kosten voor het afnemen van het DNA van de oma op de ambassade en de kosten van
de arts nog bij. Het vergelijken van het DNA van de oma en één kleinkind kost daarnaast

€ 355,-.

Voordat de rechtbank Verilabs zal benoemen tot deskundige zal de rechtbank partijen en de Raad
in de gelegenheid stellen zich over dit onderzoek uit te laten. De (financiële) consequenties van
een dergelijk onderzoek zijn ter zitting niet besproken. Daarnaast is het wenselijk dat verzoeker
zich uitlaat over de feitelijke mogelijkheid dat de oma naar de ambassade gaat om aldaar DNA af
te nemen. Partijen en de Raad kunnen zich daarnaast enkel nog uitlaten over het DNA onderzoek
en de ontvankelijkheid ten aanzien van de omgang- en informatieregeling van mevrouw
[verzoekster] indien het bloedverwantschap van de heer [verzoeker] komt vast te staan. Van
eventuele uitlatingen over andere onderwerpen zal de rechtbank geen kennis nemen.

Benoeming bijzondere curator indien bloedverwantschap verzoeker vast staat

De rechtbank kan ambtshalve een bijzondere curator benoemen om de minderjarige, zowel in
als buiten rechte, te vertegenwoordigen wanneer in aangelegenheden betreffende diens
verzorging en opvoeding de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) dan wel de
voogd(en) in strijd zijn met die van de minderjarige, indien de rechtbank dit in het belang van de
minderjarige noodzakelijk acht, daarbij in het bijzonder de aard van deze belangenstrijd in
aanmerking genomen. De rechtbank vindt gelet op hetgeen onder 3.14 is besproken, dat hiervan
sprake is. Er is sprake van wezenlijk conflict met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de
kinderen. De belangen van de kinderen kunnen mogelijk in strijd zijn met de belangen van de
volwassenen om hen heen. Verzoeker wil omgang met de kinderen en informatie over hen. De
vader is hiertegen. Verder is sprake van een gespannen relatie tussen verzoeker en de voogd.
Gelet hierop en gezien het feit dat de rechtbank onvoldoende informatie heeft om te kunnen
beslissen of en zo ja welke omgang met verzoekers in het belang van de kinderen is, vindt de
rechtbank het in het belang van de kinderen dat een neutraal persoon daar onderzoek naar doet
en hun standpunt daarin verwoordt. Dit geldt ook voor het verstrekken van informatie aan
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verzoekers in het kader van omgang met de kinderen.

De rechtbank zal dan mw. drs. A. Hendriks als bijzondere curator over de kinderen benoemen
indien uit het DNA-onderzoek blijkt dat er sprake is van een bloedverwantschap tussen verzoeker
en de kinderen, met ingang van de datum van het DNA-onderzoek. De bijzondere curator krijgt als
opdracht de belangen van de kinderen, zo nodig voor ieder kind afzonderlijk, zowel in als buiten
rechte, te vertegenwoordigen met betrekking tot hun omgang met verzoekers en de informatie
aan verzoekers over hen. Drs. Hendriks is bereid gevonden om in deze procedure als bijzondere
curator op te treden.

Als uit het DNA-onderzoek blijkt dat er sprake is van bloed- en aanverwantschap tussen verzoeker
en de kinderen, zal de rechtbank in een tussenbeschikking drs. Hendriks als bijzondere curator
benoemen.

De rechtbank:

In de provisionele voorziening:

wijst af de verzoeken van verzoekers;

In de bodemprocedure:

verklaart mevrouw [verzoekster] niet-ontvankelijk in haar verzoek aangaande de voogdij over de
kinderen;

houdt de verdere beslissing op de verzoeken van verzoekers over de omgang en de
informatieregeling aan tot 1 juni 2021 in afwachting van de uitlatingen van partijen en de Raad
(zie onder 3.16);

wijst af de overige verzoeken van verzoekers in de bodemprocedure.

Dit is de beslissing van de rechtbank, genomen door mr. E.A.A. van Kalveen, mr. T. Dopheide en mr.
M.W.V. van Duursen, tot stand gekomen in samenwerking met mr. Ö. Duran, griffier. De beslissing is
in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2021.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een
advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden. De
verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn
van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het
beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze
hun op andere wijze bekend is geworden.

4 De beslissing
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3

Zie artikelen 4:182 lid 1 en 1:337 van het BW.

Artikel 1:299 BW.

Artikel 1:377a BW.
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Datum publicatie 27-07-2020

Zaaknummer C/16/447294 / FO RK 17-1608, C/16/480944 / FO RK 17-1609

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Uithuisplaatsing driejarig kind en wijziging hoofdverblijfplaats naar vader. Keuze uit
twee kwaden. Ernstige bedreiging in ontwikkeling kind doordat moeder jarenlang
elk contact met vader blokkeert en hem belastert. Moeder laat hulpverlening niet
toe.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2020-0205 
EB 2020/86 
FJR 2021/24.16 

Uitspraak

Familierecht

locatie Utrecht

Beschikking van 24 juli 2020

in de zaak over de zorgregeling en de hoofdverblijfplaats met zaaknummers:

C/16/447294 / FO RK 17-1608

C/16/480944 / FO RK 17-1609

van:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente Utrecht,

hierna te noemen: de vader,
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advocaat mr. C.M. Bijl,

tegen

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. K.R. Koopman,

waarbij de rechtbank als informant aanmerkt:

[de oma] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de oma,

en in de zaak over de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing
met zaaknummers:

C/16/502384 / JE RK 20-932

C/16/503017 / JE RK 20-1036

van:

de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden-Nederland,

gevestigd te Utrecht,

hierna te noemen: de GI,

betreffende

[minderjarige 1] , geboren op [2017] in [geboorteplaats] ,

hierna te noemen: [minderjarige 1] ,

waarbij de rechtbank als belanghebbenden aanmerkt:

[de vader] ,
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wonende te [woonplaats] , gemeente Utrecht,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. C.M. Bijl,

en

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. K.R. Koopman.

In de zaak van de machtiging tot uithuisplaatsing (C/16/503017 / JE RK 20-1036) merkt de rechtbank
verder als belanghebbende aan:

[de oma] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de oma.

In de zaak de verlenging van de ondertoezichtstelling (C/16/502384 / JE RK 20-932) merkt de
rechtbank als informant aan:

[de oma] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de oma.

In alle bovengenoemde zaken heeft de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) de
rechtbank van advies voorzien.

In de procedure tussen de ouders zijn door de vader verzoeken gedaan over:

het verlenen van vervangende toestemming voor erkenning van [minderjarige 1] door de vader;
de zorgregeling tussen de vader en [minderjarige 1] ;
het gezag over [minderjarige 1] .

Omdat contact tussen de vader en [minderjarige 1] niet tot stand kwam, heeft de vader op 15
mei 2019 zijn verzoeken aangevuld bij het verzoek om de hoofdverblijfplaats van [minderjarige 1]
bij hem te bepalen

Eerder heeft de rechtbank tussen de ouders (tussen)beschikkingen gegeven op 26 januari 2018,
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25 juni 2018, 19 juli 2018, 17 juli 2019 en 20 september 2019.

In de beschikking van 25 juni 2018 heeft de rechtbank toestemming verleend aan de vader om
[minderjarige 1] te erkennen. Op het verzoek over de erkenning is dus al beslist.

In de beschikkingen van 26 januari 2018 en van 19 juli 2018 heeft de rechtbank een voorlopige
zorgregeling vastgelegd en de definitieve beslissing daarover aangehouden (uitgesteld). Volgens
die voorlopige zorgregeling zouden de vader en [minderjarige 1] iedere week twee uur omgang
met elkaar moeten hebben, waarbij de betrokken hulpverlening in overleg met de ouders deze
omgang verder zou kunnen vormgeven.

In de beschikking van 19 juli 2018 heeft de rechtbank de ouders gezamenlijk met het gezag over
[minderjarige 1] belast. Dat betekent dat zij vanaf die datum gezamenlijk de beslissingen over
[minderjarige 1] moeten nemen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de beslissing om de ouders
samen het gezag te geven op 12 maart 2019 bevestigd. De moeder heeft tegen die bevestigende
uitspraak van het hof beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 27
maart 2020 dit beroep verworpen. Dat betekent dat de beslissing dat de ouders samen het gezag
hebben onherroepelijk is geworden.

In de laatste beschikking van 20 september 2019 heeft de kinderrechter de Raad voor de
Kinderbescherming (hierna: de Raad) verzocht om een onderzoek te doen naar (kort gezegd) de
hoofdverblijfplaats van [minderjarige 1] en de definitieve zorgregeling. Daarbij is aan de Raad
verzocht om (kort gezegd) de vragen te beantwoorden of een wijziging van de hoofdverblijfplaats
van [minderjarige 1] naar de vader in haar belang is en welke zorgregeling het meest in haar
belang is. De (definitieve) beslissingen op de verzoeken over de hoofdverblijfplaats en de
zorgregeling zijn daarbij aangehouden.

Het voorgaande betekent dat op dit moment in de procedure tussen de ouders nog moet worden
beslist op de verzoeken over de hoofdverblijfplaats en de definitieve zorgregeling.

In de procedure die door de GI is gestart, heeft de GI op 14 mei 2020 een verzoekschrift
ingediend om de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] te verlengen. Verder heeft de GI op 27
mei 2020 een verzoekschrift ingediend voor een machtiging om [minderjarige 1] uit huis te
plaatsen.

Naast de hiervoor genoemde verzoekschriften van de GI heeft de rechtbank sinds de laatste
beschikking van 20 september 2019 nog de volgende stukken ontvangen:

de brief van mr. Koopman van 2 oktober 2019, waarin zij aangeeft dat de moeder bereid is om
mee te werken aan het raadsonderzoek;
de beschikking van de Hoge Raad van 27 maart 2020;
het rapport van het onderzoek van de Raad van 15 april 2020, met bijlagen;
de brief van de Raad van 24 april 2020, met een aanvulling op het rapport;
de e-mails van de oma van 25 mei 2020 en 2 juni 2020, waarin zij verzoekt om als

belanghebbende te worden aangemerkt;
de e-mail van mr. Koopman van 4 juni 2020, waarin zij om uitstel verzocht van de eerder

geplande mondelinge behandeling;
de brief van mr. Bijl van 4 juni 2020, met een bijlage;
de e-mail van mr. Bijl van 5 juni 2020;
het verweerschrift van de moeder van 22 juni 2020 tegen de verzoeken over de

hoofdverblijfplaats, zorgregeling, verlenging ondertoezichtstelling en machtiging tot
uithuisplaatsing, met daarin zelfstandige verzoeken om de oma als belanghebbende aan te
merken en om mevrouw [A] (hierna: de buurvrouw) te horen als getuige;
het faxbericht van mr. Koopman van 22 juni 2020, met een bijlage;
de e-mail van de moeder van 25 juni 2020, met een bijlage;
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het aangepaste verzoekschrift van de GI over de verlenging van de ondertoezichtstelling van 30
juni 2020;
de brief van mr. Bijl van 1 juli 2020, met twee bijlagen;
het aangepaste verzoekschrift van de GI over de machtiging tot uithuisplaatsing van 1 juli 2020.

Met instemming van de advocaten beschouwt de rechtbank de hiervoor genoemde stukken als
te zijn ingediend in alle zaken. Dat betekent dat de rechtbank deze stukken meeneemt bij de
beoordeling van de verzoeken over de hoofdverblijfplaats, de zorgregeling, de verlenging van de
ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing.

De hiervoor genoemde verzoeken zijn besproken op de mondelinge behandeling (zitting) van 2
juli 2020. Op die zitting heeft de rechtbank de volgende personen gehoord:

de vader;
mr. Bijl;
mr. Koopman;
de oma;
mevrouw [B] , namens de GI;
de heer [C] , namens de GI;
de heer [D] , namens de Raad.

De rechtbank had aan de moeder een bevel gegeven om persoonlijk op de zitting te verschijnen,
in de zin van artikel 279 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ondanks dit bevel
is de moeder niet naar de zitting gekomen.

Op de zitting heeft de rechtbank beslist op het verzoek van de moeder en de oma om de oma
als belanghebbende aan te merken. Die beslissing zal hierna onder het kopje ‘de beoordeling’
verder worden besproken. Ook heeft de rechtbank een beslissing genomen over het verzoek van
de moeder om de buurvrouw als getuige te horen. Ook die beslissing zal hierna onder het kopje
‘de beoordeling’ worden besproken.

Verder heeft de rechtbank op de zitting van 2 juli 2020, met instemming van partijen, de
ondertoezichtstelling verlengd tot zaterdag 25 juli 2020 en de beslissing over een eventuele
verdere verlenging aangehouden. Dit heeft de rechtbank gedaan omdat zij gelijktijdig in deze
beschikking wilde beslissen op alle gedane verzoeken, maar de ondertoezichtstelling anders al op
5 juli 2020 zou zijn verlopen. Deze kortdurende verlenging is in een eerdere beschikking op schrift
gesteld.

De ouders hebben een relatie met elkaar gehad. Zij zijn de biologische ouders van [minderjarige
1] .

Na toestemming van de rechtbank te hebben gekregen, heeft de vader [minderjarige 1] op 14
november 2018 erkend. Daardoor is hij ook juridisch gezien de vader van [minderjarige 1] .

Zoals hiervoor al is genoemd, hebben de ouders inmiddels gezamenlijk het gezag over
[minderjarige 1] .

[minderjarige 1] woont met de moeder bij haar oma.

[minderjarige 1] staat sinds 5 juli 2018 onder toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland. Deze
ondertoezichtstelling is steeds verlengd, voor het laatst tot 25 juli 2020.

2 Waar gaat het over?
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De rechter heeft een voorlopige contactregeling vastgesteld. De ondertoezichtstelling heeft mede
tot doel het tot stand brengen van contact tussen [minderjarige 1] en de vader. De vader heeft
sinds eind augustus 2017 geen contact met [minderjarige 1] .

De vader verzoekt de rechtbank te bepalen dat [minderjarige 1] voortaan haar hoofdverblijfplaats
bij hem heeft. Omdat hij verwacht dat de moeder zich daar hevig tegen zal verzetten, wil hij dat
de kinderrechter daarbij bepaalt dat lijfsdwang mag worden toegepast. Dat wil zeggen dat de
moeder gevangen wordt gezet, zolang zij niet meewerkt aan die beslissing. Ook wil hij dat hij
wordt gemachtigd om de hulp van de politie in te roepen bij het uitvoeren van de beslissing.
Verder verzoekt de vader de rechtbank om een (definitieve) zorgregeling vast te stellen tussen
hem en [minderjarige 1] .

De GI verzoekt de rechtbank om de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] te verlengen voor
de duur van een jaar. Ook verzoekt de GI dat de rechtbank een machtiging geeft om [minderjarige
1] uit te plaatsen in een pleeggezin vanaf 5 juli 2020 voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De moeder is het niet eens met de verzoeken van de vader en de GI. Zij vindt dat die verzoeken
moeten worden afgewezen. Verder wil zij dat de oma als belanghebbende wordt aangemerkt. Ook
wil zij dat haar buurvrouw, mevrouw [A] , als getuige wordt gehoord.

De oma heeft op de zitting van 2 juli 2020 gezegd het niet eens te zijn met het verzoek over de
machtiging tot uithuisplaatsing. Zij vindt dat het verzoek moet worden afgewezen.

Partijen hebben in hun stukken uitgebreid hun standpunten verwoord. De rechtbank verwijst
daarvoor naar die stukken. Voor zover het voor de beoordeling van de verzoeken nodig is, zal de
rechtbank hierna onder het kopje ‘de beoordeling’ verder ingaan op die standpunten en op wat
partijen ter zitting hebben verklaard.

Hierna zal de rechtbank eerst ingaan op de procedurele beslissingen, namelijk de beslissingen
over het aanmerken van de oma als belanghebbende en het horen van de buurvrouw als getuige.
Daarna zal de rechtbank ingaan op de beslissingen over de verzoeken over de hoofdverblijfplaats,
de zorgregeling, de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing.

Belanghebbende

Op de zitting van 2 juli 2020 heeft de rechtbank beslist dat de oma als belanghebbende moet
worden aangemerkt ten aanzien van het verzoek over de machtiging tot uithuisplaatsing. Ten
aanzien van de overige verzoeken heeft de rechtbank de oma niet aangemerkt als
belanghebbende. De rechtbank zal hierna uitleggen waarom zij deze beslissing heeft genomen.

[minderjarige 1] woont sinds haar geboorte bij de moeder en de oma. De moeder en de oma
hebben daarbij verklaard dat zij samen [minderjarige 1] opvoeden. Tussen de oma en
[minderjarige 1] bestaat dan ook ‘family life’ in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens (EVRM).

In zijn uitspraak van 30 maart 2018 overweegt de Hoge Raad dat uit de rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet worden afgeleid dat bij
overheidsingrijpen in een gezin een persoon die aanspraak kan maken op bescherming van zijn
familie- en gezinsleven (‘family life’) als bedoeld in artikel 8 EVRM, ook aanspraak kan maken dat hij
in voldoende mate betrokken wordt in het besluitvormingsproces dat kan leiden tot een inmenging
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in dat familie- en gezinsleven. Van zo’n besluitvormingsproces is hier sprake. De door de GI
verzochte machtiging tot uithuisplaatsing zou namelijk direct ingrijpen op het familie- en
gezinsleven dat de oma met [minderjarige 1] heeft. Indien [minderjarige 1] uit huis wordt
geplaatst zal zij namelijk (in ieder geval tijdelijk) niet meer worden verzorgd en opgevoed door de
oma. De rechtbank acht het van belang dat het hierbij gaat om een ingrijpen van overheidswege
op het gezinsleven van [minderjarige 1] en de oma. Het verzoek tot uithuisplaatsing wordt
namelijk gedaan door een overheidsinstantie (de GI) en daarop wordt beslist door een
overheidsinstantie (de rechtbank). De oma moet dus in voldoende mate betrokken worden bij het
besluitvormingsproces. Dat maakt dat zij ten aanzien van het verzoek tot een machtiging tot
uithuisplaatsing als belanghebbende moet worden aangemerkt.

Voor het verzoek over de hoofdverblijfplaats van [minderjarige 1] ligt dat anders. Daar is namelijk
geen sprake van een ingrijpen van overheidswege, maar van een geschil tussen de twee
gezaghebbende ouders. Anders dan de ouders heeft de oma geen gezag over [minderjarige 1] .
Daardoor neemt zij een andere positie in als het gaat over de discussie over de hoofdverblijfplaats
van [minderjarige 1] en merkt de rechtbank haar niet als belanghebbende aan.

Datzelfde geldt voor de ondertoezichtstelling. Een ondertoezichtstelling grijpt in op de vrijheid van
personen belast met het gezag dat gezag uit te oefenen. Zoals het hof al overwoog in zijn
beschikking van 31 december 2019 heeft de oma geen gezag en kan zij daarom niet als
belanghebbende worden aangemerkt wat het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling
betreft.

Getuige

Op de zitting van 2 juli 2020 heeft de rechtbank beslist om het verzoek om de buurvrouw als
getuige te horen af te wijzen. De reden hiervoor is dat de buurvrouw al schriftelijk een verklaring
heeft afgelegd. De inhoud van deze verklaring onderbouwt de stelling van de moeder dat
[minderjarige 1] zich goed ontwikkelt en er geen sprake is van een acute ontwikkelingsbedreiging
ten aanzien van de basale verzorging en opvoeding. Zoals de rechtbank hierna verder zal
uitleggen zal de ondertoezichtstelling niet worden uitgesproken in verband met acute onveiligheid
van [minderjarige 1] . Het nader horen van de buurvrouw draagt daarom verder niet bij aan de
beslissingen die in deze zaak genomen moeten worden.

Hoofdverblijfplaats, verlenging ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing

De rechtbank zal bepalen dat [minderjarige 1] voortaan haar hoofdverblijfplaats bij de vader zal
hebben. Verder zal de rechtbank de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] verlengen zoals
verzocht door de GI, dus tot 5 juli 2021. Ook zal de rechtbank de verzochte machtiging tot
uithuisplaatsing verlenen voor de duur van de ondertoezichtstelling. De rechtbank zal hierna
uitleggen waarom zij deze beslissingen neemt.

Naar het oordeel van de rechtbank wordt [minderjarige 1] ernstig bedreigd in haar ontwikkeling in
de opvoedsituatie bij de moeder en de oma en wel om de volgende redenen.

De moeder houdt al jarenlang ieder contact tussen [minderjarige 1] en de vader consequent af en
daarin wordt zij gesteund door de oma. Eerdere beschikkingen van de rechtbank en het hof heeft
de moeder simpelweg niet opgevolgd en ook opgelegde dwangsommen kunnen haar niet
bewegen om contact tussen [minderjarige 1] en haar vader toe te staan. Als rechtvaardiging voor
deze houding voert de moeder aan dat zij zeer negatieve ervaringen heeft met de vader en dat zij
[minderjarige 1] daarom tegen hem wil beschermen. De beschuldigingen die zij daarbij tegen de
vader uit, worden steeds heftiger naarmate de tijd verstrijkt. Waar zij aanvankelijk de vader
afschilderde als een intimiderende en dominante man die haar emotioneel onder druk zou zetten,
beschuldigt zij de vader inmiddels van fysieke mishandelingen en meerdere verkrachtingen. De
vader zou daarom niet in staat zijn om te zorgen voor [minderjarige 1] . De moeder stelt in haar
stukken zelfs dat zij verwacht dat vader [minderjarige 1] zal ombrengen als hij omgang met haar
zou hebben. Deze ernstige beschuldigingen worden op geen enkele manier onderbouwd met
objectieve informatie. Ook komen de door de moeder en de oma geuite beschuldigingen niet
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overeen met het beeld van vader zoals dat naar voren komt in het rapport van de Raad. De Raad
benoemt namelijk in zijn rapport dat er geen aanwijzingen zijn dat de vader zijn ouderrol niet zou
kunnen invullen. Ook vermeldt de Raad dat de vader bereid is om mee te werken aan alle
hulpverlening. Op de zitting heeft de vader dat ook bevestigd.

Het in toenemende mate belasteren van de vader, zonder objectiveerbare onderbouwing, en het
onthouden van elk contact van [minderjarige 1] met vader, maakt dat de rechtbank zich ernstig
zorgen maakt over de emotionele stabiliteit van de moeder en het effect daarvan op [minderjarige
1] . [minderjarige 1] wordt door deze houding niet in staat gesteld om een evenwichtig beeld van
haar vader te krijgen. Als daar geen verandering in komt, zal dit negatieve gevolgen hebben voor
haar identiteitsontwikkeling. De vader vormt immers (alleen al in biologische zin) een wezenlijk
onderdeel van [minderjarige 1] . Uit het raadsrapport blijkt dat de vader door de oma consequent
als verwekker wordt omschreven. De rechtbank kan niet anders dan concluderen dat [minderjarige
1] consequent hoort en ervaart dat de vader ‘slecht’ is. Daardoor kan zij, zoals de Raad ook in zijn
rapport schrijft, het gevoel krijgen dat zij ook niet goed is.

Wat de rechtbank verder ernstig zorgen baart, is dat [minderjarige 1] nog steeds niet op de
hoogte is wie haar vader is. Dit terwijl de moeder en de oma al meerdere keren door verschillende
instanties zijn gewezen op het belang van een snelle en duidelijke statusvoorlichting. Ook in zijn
rapport van 15 april 2020 en op de zitting van 2 juli 2020 heeft de Raad herhaald dat
[minderjarige 1] zo spoedig mogelijk statusvoorlichting moet krijgen. Dit deskundig advies wordt
door de moeder en de oma genegeerd en in de wind geslagen. Op de zitting heeft de oma
verklaard dat pas als [minderjarige 1] zelf met vragen gaat komen, de moeder en zij haar zullen
gaan voorlichten, onder zorgvuldige begeleiding van een psycholoog. De rechtbank acht het niet in
het belang van [minderjarige 1] dat daarmee wordt gewacht totdat zij daar zelf vragen over gaat
stellen. Er kan namelijk nog behoorlijk wat tijd verstrijken voordat dat gebeurt. En zoals de Raad
schrijft in zijn rapport geldt dat, hoe eerder een kind weet van de andere ouder, hoe makkelijker
dit in het levensverhaal van het kind vorm en betekenis kan krijgen. Het onthouden van
statusvoorlichting aan [minderjarige 1] kan ernstige gevolgen hebben voor haar
identiteitsontwikkeling.

De rechtbank vindt het verder zorgelijk dat de moeder niet aanspreekbaar lijkt te zijn op haar
handelen. Zo komt zij niet opdagen op afspraken met de Raad en de GI. Zoals de Raad benoemt in
zijn rapport, biedt zij daardoor geen inzicht in wie zij is als opvoeder en neemt zij daardoor
onvoldoende haar rol als verantwoordelijk opvoeder. Ook verschijnt de moeder structureel niet op
de zittingen, zelfs ondanks dat de rechtbank haar heeft bevolen om persoonlijk te verschijnen. De
(evenmin met stukken geobjectiveerde) verklaring die de moeder daarvoor geeft, is dat haar angst
voor vader en haar PTSS maakt dat de zittingen te belastend voor haar zijn. Dit maakt dat de
rechtbank zich zorgen maakt over de emotionele beschikbaarheid en psychische draagkracht van
de moeder als opvoeder van [minderjarige 1] . Het lukt de moeder kennelijk niet haar eigen
angsten het hoofd te bieden. Zij lijkt zich daarbij te verschuilen achter de oma, die tijdens de
zittingen als woordvoerster naar voren wordt geschoven.

Door deze ontwijkende houding van de moeder bestaat er ook weinig zicht op hoe het werkelijk
gaat met [minderjarige 1] . De enige informatie die daarover beschikbaar is, zijn de verklaringen
die de moeder en de oma zelf door mensen uit hun netwerk hebben laten opstellen. Weliswaar
komen daar geen directe zorgen over het welzijn van [minderjarige 1] uit naar voren, maar deze
verklaringen geven wel een eenzijdig beeld van de situatie. De rechtbank maakt zich daarbij niet
zozeer zorgen over de basale opvoeding en veiligheid van [minderjarige 1] op dit moment, maar
vindt dat de ernstige bedreiging in de ontwikkeling van [minderjarige 1] met name gelegen is in
het feit dat moeder structureel niet in staat is gebleken aan de ontwikkelingsbehoefte van
[minderjarige 1] te voldoen, waardoor er op dit moment een ernstige bedreiging van haar
ontwikkeling is.

Al deze zorgen samen maakt dat de rechtbank een verlenging van de ondertoezichtstelling
noodzakelijk vindt. Anders dan de (advocaat van de) moeder stelt, is dan dus geen sprake van
een zogenoemde ‘omgang-ondertoezichtstelling’. De zorgen van de rechtbank zien immers niet
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alleen op het ontbreken van contact tussen de vader en [minderjarige 1] , maar ook op het
uitblijven van statusvoorlichting en de halsstarrige en ontwijkende houding van de moeder en de
oma ten aanzien van de hulpverlening en de rechterlijke beslissingen.

Als de rechtbank de opvoedingssituatie bij de vader en de moeder vergelijkt, voldoet de situatie
bij de vader meer aan de opvoedingsbehoefte van [minderjarige 1] . Niet te verwachten is dat de
houding van de moeder zal veranderen. De rechtbank zal daarom de hoofdverblijfplaats van
[minderjarige 1] bij de vader bepalen. Daarmee wijkt de rechtbank af van het advies van de Raad.
De Raad heeft namelijk geadviseerd om [minderjarige 1] toch bij de moeder en oma te laten
wonen. De rechtbank zal haar beslissing hieronder toelichten en eveneens uitleggen waarom zij
tot een andere afweging komt dan de Raad.

De rechtbank stelt daarbij voorop dat het hier een zeer moeilijke en ingrijpende keuze uit twee
kwaden betreft. Een verandering van de opvoedomgeving van [minderjarige 1] betekent namelijk
dat zij uit de voor haar vertrouwde omgeving wordt gehaald. De rechtbank deelt de visie van de
Raad dat dit traumatiserend kan zijn voor [minderjarige 1] . De kans op zo’n trauma acht de
rechtbank ook levensgroot, zeker omdat de rechtbank verwacht dat de moeder en de oma zich
hiertegen zullen verzetten. Hierdoor kan het vertrouwen van [minderjarige 1] in volwassenen
ernstig beschadigd raken. De rechtbank is zich terdege bewust van het effect dat deze
verandering van opvoedomgeving zal hebben op [minderjarige 1] . Desondanks ziet de rechtbank
deze keuze als het minst van de twee kwaden. De rechtbank ziet geen andere oplossing dan het
uit huis plaatsen van [minderjarige 1] . Het alternatief is namelijk dat [minderjarige 1] blijft
opgroeien in een omgeving die schadelijk is voor de ontwikkeling van haar persoonlijkheid op de
langere termijn. In de omgeving bij de moeder en de oma blijft zij namelijk blootgesteld worden
aan het negatieve beeld dat de moeder en oma van de vader hebben. Weliswaar hebben de
moeder en de oma betwist dat zij in het bijzijn van [minderjarige 1] negatief spreken over de
vader, maar het kan niet anders dan dat [minderjarige 1] nu en ook zeker later het nodige mee
krijgt van het oordeel dat de moeder en de oma hebben over de vader. Hierdoor zal zij geen eigen
beeld van vader kunnen ontwikkelen, wat schadelijk is voor haar identiteitsontwikkeling, zoals
hiervoor al is vermeld. Verder wijst de rechtbank erop dat het Hof Arnhem-Leeuwarden in zijn
uitspraak van 12 maart 2019 ook heeft overwogen dat de moeder in haar weerstand tegen vader
zo ver gaat dat zij de rol van vaders in het algemeen bagatelliseert. De rechtbank acht het
schadelijk voor [minderjarige 1] als zij langdurig aan dit soort onjuiste en vergaande denkbeelden
wordt blootgesteld. Dat kan [minderjarige 1] namelijk op latere leeftijd ernstig gaan belemmeren
bij het aangaan van een eigen relatie en/of ten aanzien van een eigen gezinsleven. Ook is de
rechtbank van oordeel dat [minderjarige 1] van de moeder en de oma een verkeerd beeld
meekrijgt van hoe je als volwassene conflicten moet oplossen. Zij geven nu het signaal af dat je je
bij een conflict met hand en tand moet verzetten. De moeder en de oma geven daarbij geen
enkele ruimte voor afwijkende ideeën en standpunten. Ook daarvan kan [minderjarige 1] op latere
leeftijd veel last gaan krijgen. Dit alles is vooral zo erg omdat voor de houding van de moeder en
de oma ten opzichte van de vader geen enkel bewijs is aangedragen, niet in de voorgaande
procedures en ook niet in deze procedure. De getuigenverklaringen die de moeder en de oma
steeds weer aanhalen zijn al in het rapport van de bijzondere curator van een (begrijpelijke)
context voorzien. De moeder en de oma lijken zich te hebben omringd met gelijkgestemden en
staan niet open voor andere visies over bijvoorbeeld statusvoorlichting of het contact met de
vader. Daarbij vindt de rechtbank het verontrustend dat juist de organisaties die opkomen voor
het belang en de veiligheid van [minderjarige 1] zoals de Raad en de GI, consequent de toegang
tot het gezin worden geweigerd door de moeder en de oma, terwijl deze organisaties een
wettelijke recht op toegang hebben. De rechtbank heeft geen hoop dat deze kwalijke houding zal
veranderen, nu de moeder in de afgelopen twee jaren geen enkel gevolg heeft gegeven aan de
rechterlijke uitspraken waarin het meewerken aan de omgang van [minderjarige 1] met de vader
is bevolen, zelfs onder verbeurte van dwangsommen.

Kortom, voor de langere termijn vindt de rechtbank het schadelijker voor [minderjarige 1] als zij
bij de moeder en de oma zou blijven opgroeien, dan dat zij nu uit die omgeving wordt gehaald.
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Dat er nu geen zorgen zijn over de basale verzorging en opvoeding zoals de moeder en de oma
hebben gesteld (en de rechtbank zoals hiervoor besproken onvoldoende kan controleren), buiten
het feit dat er geen contact met de vader is, maakt dat niet anders. Er moet op dit moment
worden ingegrepen in het leven van [minderjarige 1] om latere, ergere schade bij [minderjarige 1]
te voorkomen. De rechtbank betreurt het daarbij dat de moeder (en de oma) [minderjarige 1] in
deze positie heeft geplaatst terwijl hen in het (recente) verleden alle mogelijkheden zijn geboden
om tot een werkzame oplossing te komen.

Vervolgens is dan de vraag of [minderjarige 1] in een neutraal pleeggezin moet worden
geplaatst, zoals de GI adviseert, of (direct) bij de vader kan gaan wonen. De rechtbank heeft geen
redenen om te twijfelen aan de opvoedcapaciteiten van de vader. Inmiddels heeft de vader met
zijn nieuwe partner ook een dochter, [minderjarige 2] , die hij samen met zijn partner opvoedt. Uit
het rapport van de Raad en uit hetgeen de vader op de zitting van 2 juli 2020 heeft verklaard,
komt naar voren dat als [minderjarige 1] bij de vader zou opgroeien, de vader, in tegenstelling tot
de moeder, de ruimte zou bieden voor contact met de moeder en de oma. Voor de rechtbank is
daarom duidelijk dat het perspectief van [minderjarige 1] bij de vader ligt. Om [minderjarige 1] nu
al direct bij de vader te plaatsen, vindt de rechtbank een stap te ver. De rechtbank vreest namelijk
dat [minderjarige 1] door de negatieve houding van de moeder en de oma een verkeerd beeld van
de vader heeft gekregen. Daarom acht de rechtbank het voor [minderjarige 1] het beste dat zij
eerst in een neutraal pleeggezin wordt geplaatst. Van daaruit moet dan zo spoedig mogelijk het
contact plaatsvinden tussen [minderjarige 1] en de vader, zodat de band tussen hen kan worden
opgebouwd, met als doel haar zo snel mogelijk bij de vader te laten wonen en dus de
uithuisplaatsing te beëindigen. Zodra de GI vindt dat het beeld dat [minderjarige 1] over de vader
heeft voldoende is bijgesteld, kan [minderjarige 1] bij de vader gaan wonen. Daarbij benadrukt de
rechtbank dat een en ander voortvarend zal moeten gebeuren om te voorkomen dat [minderjarige
1] straks twee keer uit een omgeving moet worden gehaald waarin zij stevig is gehecht.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de machtiging tot uithuisplaatsing verlenen.

Lijfsdwang 
3.15. De vader heeft gevraagd om het toepassen van lijfsdwang indien de moeder zich verzet
tegen de wijziging van de hoofdverblijfplaats van [minderjarige 1] . Omdat de rechtbank heeft
besloten dat [minderjarige 1] eerst in een pleeggezin zal worden geplaatst, wijst de rechtbank dit
verzoek van de vader af.

Zorgregeling

De rechtbank zal het verzoek van de vader tot vaststelling van een zorgregeling afwijzen, omdat
hij daar geen belang bij heeft nu de hoofdverblijfplaats van [minderjarige 1] al bij hem wordt
bepaald. Voor de periode waarin [minderjarige 1] in een pleeggezin verblijft, is het aan de GI om in
overleg met de vader tot de best passende contactregeling te komen. Daar acht de rechtbank de
GI en de vader toe in staat en een beslissing van de rechtbank zou daarbij enkel in de weg
kunnen zitten.

Door de moeder en de oma is geen verzoek gedaan tot het vaststellen van een zorgregeling,
zodat de rechtbank geen regeling kan vastleggen. Wel vindt de rechtbank het van belang om daar
iets over te zeggen, vooral gelet op wat de oma en de moeder (bij monde van haar advocaat)
daarover hebben verklaard op zitting. Zij hebben namelijk verklaard dat zij zich waarschijnlijk
geheel zullen terugtrekken uit het leven van [minderjarige 1] bij een wijziging van de
hoofdverblijfplaats en/of een uithuisplaatsing. De rechtbank begrijpt dat voor de oma en de
moeder deze beslissing ontzettend moeilijk zal zijn. Zij zijn echter tot nu toe wel de belangrijkste
personen in het leven van [minderjarige 1] geweest. De rechtbank hoopt en verwacht dan ook dat
de moeder en oma zich over hun eigen verdriet heen zullen zetten en zo toch een rol willen blijven
spelen in het leven van [minderjarige 1] . Het zou voor [minderjarige 1] namelijk nog schadelijker
zijn als de moeder en de oma elk contact met [minderjarige 1] zouden verbreken. [minderjarige 1]
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krijgt dan het gevoel dat ze door de moeder en de oma in de steek gelaten wordt, wat haar
vertrouwen in volwassenen verder zou beschadigen. Zoals hiervoor immers juist zo vaak
benadrukt is, heeft [minderjarige 1] contact met beide ouders nodig om op te groeien tot een
evenwichtige volwassene.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

De rechtbank zal de beslissingen over de hoofdverblijfplaats, de verlenging van de
ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaren. Dat
betekent dat deze beslissingen moeten worden uitgevoerd, ook al wordt er hoger beroep
ingesteld. De rechtbank vindt namelijk dat het belang van [minderjarige 1] en de vader om elkaar
op korte termijn weer te kunnen zien zwaarder moet wegen dat het belang van de moeder en de
oma om in hoger beroep te gaan. Ook vindt de rechtbank dat deze situatie, waarin [minderjarige
1] voortdurend wordt blootgesteld aan het negatieve beeld dat de moeder en de oma van de
vader hebben, al veel te lang heeft geduurd en geen dag langer meer moet duren.

Proceskosten

De rechtbank zal beslissen dat partijen ieder hun eigen proceskosten moeten betalen. Dat is
namelijk gebruikelijk in zaken met een familierechtelijk karakter.

Hierna volgt de beslissing. De rechtbank gebruikt daar de begrippen uit de wet.

De rechtbank:

bepaalt de hoofdverblijfplaats van [minderjarige 1] bij de vader;

verlengt de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] tot 5 juli 2021;

verleent machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige 1] in een voorziening voor pleegzorg,
met ingang van vandaag tot uiterlijk 5 juli 2021;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte;

bepaalt dat ieder van partijen de eigen proceskosten moet betalen.

Dit is de uitspraak (beschikking) van (kinder)rechters mr. E.A.A. van Kalveen, mr. V.M.M. van Amstel
en mr. M.W.V. van Duursen, tot stand gekomen in samenwerking met mr. J.A.M.H. de Wit, griffier. De
beslissing is in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2020.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een
advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden. De
verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn
van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het
beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze
hun op andere wijze bekend is geworden.

4 De beslissing

193



Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 12-02-2021

Datum publicatie 18-02-2021

Zaaknummer C/18/203709 / KG ZA 21-15

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Kort geding

Inhoudsindicatie
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Uitspraak

Afdeling Privaatrecht
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die woont in [woonplaats 1] ,

eiseres,

advocaat: mr. A. Mulder, die kantoor houdt in Groningen,

en

die woont in [woonplaats 2] ,
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Vonnis in kort geding van 12 februari 2021 in de zaak van

[de vrouw] ,

[de man] ,
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gedaagde,

advocaat: mr. S.M. Wolfert, die kantoor houdt in Leek.

Deze procedure is ingeleid met een dagvaarding die aan de man is betekend op 1 februari 2021.
Daarin vordert de vrouw, verkort weergegeven, een met dwangsommen versterkte veroordeling van
de man om haar te informeren over het welzijn van de dochter van partijen, [de minderjarige] , om
één of meerdere contactmomenten tussen haar en [de minderjarige] toe te staan en om een
voorziening te geven die het mogelijk maakt dat de vrouw aanwezig kan bij de eventuele uitvaart van
[de minderjarige] , één en ander zoals nader in het petitum van de dagvaarding is omschreven en met
veroordeling van de man in de proceskosten.

Op 4 februari 2021 heeft de rechtbank een conclusie van antwoord in conventie en van eis in
reconventie van de man ontvangen, en op 5 februari 2021 een brief met als bijlage een verklaring van
het medisch behandelteam van [de minderjarige] van het UMCG en van het behandelteam van het
UMC Amsterdam. In reconventie vordert de man, verkort weergegeven, dat de voorzieningenrechter
bepaalt dat art. 1:377b BW niet van toepassing is.

Op 8 februari 2021 heeft de rechtbank een brief van de vader ontvangen met als bijlage een brief van
de school van [de minderjarige] .

Op 8 februari 2021 is de zaak voor het eerst mondelinge behandeld. Toen zijn de ouders en de
advocaat van de moeder verschenen. De zaak is toen niet inhoudelijk behandeld, in verband met een
door de voorzieningenrechter toegewezen verzoek van de advocaat van de vader om de behandeling
te verplaatsten. Om organisatorische redenen is het kort geding, met instemming van partijen, ten
overstaan van een andere voorzieningenrechter opnieuw behandeld op 12 februari 2021.

Op 12 februari 2021 zijn verschenen en gehoord, de ouders van [de minderjarige] , hun advocaten en
drs. [naam] die de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigt.

Ten slotte heeft de voorzieningenrechter bepaald dat vandaag dit vonnis wordt gewezen.

De voorzieningenrechter kan bij de beoordeling van het geschil uitgaan van de volgende feiten.

Uit een in 2012 verbroken affectieve relatie tussen de ouders is op de nu negenjarige [de

Het procesverloop

De feiten
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minderjarige] geboren. De man heeft haar als zijn dochter erkend en partijen hebben geregeld dat zij
samen het gezag over haar uitoefenen.

Nadat partijen uit elkaar zijn gegaan heeft [de minderjarige] eerst bij haar moeder haar
hoofdverblijfplaats gekregen. Dat is gewijzigd in 2017, nadat bij [de minderjarige] een ernstige
nierziekte werd vastgesteld die intensieve medische behandeling vergde. Het bleek dat de
opvoedsituatie bij de moeder thuis uiteindelijk niet beantwoordde aan wat [de minderjarige] aan
(medische) zorg nodig had. [de minderjarige] werd hierdoor in haar ontwikkeling ernstig bedreigd.

Een en ander heeft ertoe geleid dat [de minderjarige] op 7 maart 2017 onder toezicht is gesteld van
de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen en dat een machtiging is
verleend tot uithuisplaatsing van [de minderjarige] bij de vader.

Bij beschikking van 23 mei 2017 heeft de rechtbank deze situatie bestendigd door de
hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] bij de vader vast te stellen.

Deze rechtbank heeft vervolgens bij beschikking van 1 augustus 2017 bovendien bepaald dat de
vader alleen het gezag over [de minderjarige] uitoefent.

Voor die ingrijpende beslissing is redengevend geweest, samengevat weergegeven, dat de moeder bij
voortduring ernstig tekortschoot in haar ouderlijke verantwoordelijkheid door niet in haar belang te
handelen als het gaat om de medische behandelingen en de zorg die zij nodig heeft en meer specifiek
het afhouden van de niertransplantatie die [de minderjarige] nodig had.

Uit de daarover tot zover bekend geworden informatie blijkt dat de nierziekte waar [de minderjarige]
aan lijdt, zogenaamde focale glomerulosclerose, in korte tijd heeft geleid tot het volledige verlies van
haar nierfunctie, waarvoor zij sinds medio 2016 chronische dialyse behandeling nodig heeft. In 2018
heeft zij een niertransplantatie ondergaan, waarbij sprake was van een niet-functionerend
niertransplantaat.

De vooruitzichten op het slagen van een nieuwe transplantatie die [de minderjarige] nodig heeft, zijn
echter niet goed en inmiddels is de medische situatie van [de minderjarige] verslechterd. Als ernstige
en direct levensbedreigende complicatie heeft zij beging januari 2021 een bloedvergiftiging met een
bacterie opgelopen. Die infectie heeft één van haar hartkleppen verwoest en dat noodzaakte dat zij
met spoed een open hartoperatie moest ondergaan om de hartklep door een kunstklep te vervangen.
Die operatie heeft plaatsgevonden medio januari van dit jaar, maar heeft niet gebracht wat er van
werd gehoopt. De situatie heeft zich zodanig kritiek ontwikkeld dat [de minderjarige] afgelopen
zondag opnieuw is geopereerd aan haar hart. Ook die operatie is niet voldoende succesvol gebleken,
zodat [de minderjarige] afgelopen dinsdag weer is geopereerd.

Op dit moment is de situatie van [de minderjarige] , ondanks zorgelijke vooruitzichten, stabiel. De
vader en de betrokken behandelaars richten zich op verdere behandeling en herstel van [de
minderjarige] .
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Wat [de minderjarige] in de voorliggende periode heeft doorstaan lijkt wel de kritische grens te
benaderen van wat een negenjarig kind in medisch opzicht goed kan doorstaan. Het behandelteam
van het UMCG schrijft met het oog op de uitkomst van deze procedure, na de eerste operatie en nog
voordat bleek dat die niet succesvol is geweest en voor zover hier van belang:

Op dit moment vraagt zowel haar fysieke herstel als het omgaan met de stressvolle omgeving (inclusief
opnames op de intensive care) veel van [de minderjarige] en heeft zij al haar energie nodig voor haar
herstel en om te kunnen omgaan met het feit dat zij zich in een uiterst stressvolle situatie bevindt.

Tegen de achtergrond van deze feiten en omstandigheden is aan de voorzieningenrechter in dit kort
geding een geschil voorgelegd tussen de ouders van [de minderjarige] . Zij zijn het niet eens over
contactherstel tussen [de minderjarige] en haar moeder, de informatie die haar vader aan de moeder
zou moeten geven en evenmin of de moeder van [de minderjarige] de uitvaart van [de minderjarige]
mag bijwonen.

Waar gaat het om in dit kort geding?

Het gaat in dit kort geding in conventie om de vraag of de moeder een (toereikend) spoedeisend
belang heeft bij het verkrijgen van de door haar gewilde voorzieningen bij voorraad die ertoe strekken
dat de vader wordt veroordeeld om (i) informatie te geven over de dochter van partijen, (ii) hij moet
meewerken aan contactherstel of een afscheidsmoment en (iii) hij moet toestaan dat de moeder bij de
uitvaart van de dochter aanwezig mag zijn. In reconventie staat te beoordelen of de
voorzieningenrechter de in art. 1:377b BW gegeven informatieverplichting buiten toepassing kan en
moet verklaren. De aldus over en weer gedane vorderingen hebben een zodanige samenhang dat de
voorzieningenrechter de conventie en reconventie gelijktijdig zal behandelen. Ten aanzien van de
tussen partijen opgekomen geschilpunten wordt als volgt overwogen.

De moeder heeft toegelicht dat zij vanuit haar zorg dat haar dochter komt te overlijden zonder dat zij
van haar afscheid heeft kunnen nemen, heeft geleid tot het besluit om de vader in kort geding te
dagvaarden. Daarmee heeft de moeder een spoedeisend belang gesteld dat een behandeling van
haar samenhangende vorderingen in kort geding rechtvaardigt.

Bij de beoordeling van de over en weer ingestelde vorderingen komt het in dit kort aan op een
belangenafweging, in de eerste plaats om de belangen van [de minderjarige] afgezet tegen de
belangen van haar moeder als het gaat om het door de moeder gewilde contactherstel.

Bij de vorderingen die betrekking hebben op de informatieverplichting van de vader en de
aanwezigheid van de moeder bij een uitvaart, gaat het echter meer om de belangenafweging tussen
de belangen van de vader en die van de moeder. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of
gebleken waaruit volgt dat bij de daarover te nemen beslissingen de belangen van [de minderjarige]

De beoordeling
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direct worden geraakt.

De voorzieningenrechter gaat hierna achtereenvolgens in op de belangenafweging ten aanzien van
het contactherstel, de informatieregeling en de aanwezigheid bij de uitvaart.

Als het gaat om het contactherstel, ook als dat gaat om een enkel afscheidsmoment, vindt de
voorzieningenrechter dat leidend moet zijn wat in het belang van [de minderjarige] wenselijk, mogelijk
en verantwoord is.

Uit de tot zover beschikbaar gekomen medische informatie over [de minderjarige] blijkt dat vanuit het
behandelperspectief er een zwaarwegend belang bestaat bij het beperken van stress, zowel medisch
als relationeel.

Verder blijkt dat contactherstel in het verleden voor [de minderjarige] zeer stresserend is geweest en
naar het zich laat aanzien ook nu en in de toekomst zal zijn.

De moeder heeft vanaf het moment dat haar gezag is beëindigd in 2017 geen normaal contact meer
met [de minderjarige] gehad en zij is in het verleden bij herhaling onbetrouwbaar gebleken als het
gaat om het contactherstel. Er zijn in de afgelopen jaren aan de moeder mogelijkheden geboden om
het contact te herstellen, maar de moeder heeft het steeds opnieuw laten afweten. Dit is enorm
belastend geweest voor [de minderjarige] , die haar moeder veel heeft gemist en bij eerder
contactherstel gehoopt heeft op een moeder die in haar leven een rol zou willen vervullen. Uit de
stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat de moeder in het leven van [de minderjarige] geen
rol van betekenis heeft willen spelen en zij sinds 2017 niet op een passende en constructieve wijze
contact met haar heeft gezocht.

Het heeft geen toelichting nodig dat een onverwacht of aangekondigd contactherstel een enorme
impact op [de minderjarige] zal hebben, ongeacht of zij dat contact wel of juist niet wil. Gelet op wat
vanuit het behandelteam van het UMCG naar voren is gebracht, is de voorzieningenrechter daarom
voorshands van oordeel dat er een zwaarwegend (medisch) belang is dat zich verzet tegen dat
contactherstel, ook als het louter zou gaan om een enkel afscheidsmoment. Het zou zoveel stress met
zich kunnen brengen dat dit het vanuit het behandelperspectief van [de minderjarige] onverantwoord
zou zijn om dat contact tot stand te brengen. Ook als [de minderjarige] dat contact zelf zou willen,
waarover tot zover niets bekend is geworden, doet dat aan de risico’s van overbelasting in medische
zin, niets af.

De voorzieningenrechter neemt hierbij ook in overweging dat de vader wordt belast door dit kort
geding en de dreiging van een in zijn ogen onverantwoord en naar zijn oprechte overtuiging voor [de
minderjarige] (op dit moment) onwenselijk contactherstel. De vader is in het leven van [de
minderjarige] de enige stabiele factor en voorkomen moet worden dat hij (verder) overbelast raakt,
omdat dit zijn weerslag kan hebben op (het behandelperspectief van) [de minderjarige] .

Uit al deze feiten en omstandigheden bezien in hun onderlinge verband, volgt dat [de minderjarige]
een zwaarwegend belang heeft bij het voorkomen van stresserende evenementen die een weerslag
op haar behandeling en welzijn kunnen hebben. Contactherstel met moeder is een zodanig
stresserend evenement dat voorkomen moet worden.
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Hier tegenover staat het belang van de moeder. De moeder wil dat de vader het haar toestaat om
contact te hebben met [de minderjarige] . De moeder heeft echter op geen enkel moment gevraagd
wat dit voor [de minderjarige] zou betekenen en of dit van [de minderjarige] kan worden gevergd.

De voorzieningenrechter ziet in dit verband aanleiding om te overwegen dat het teleurstellend mag
worden genoemd dat de moeder het besef en het inzicht mist dat het van haar had mogen worden
gevergd dat zij haar vorderingen zou hebben ingetrokken, nadat zij kennis nam van de conclusie van
antwoord. Daarin is immers opgenomen:

De man heeft aangeboden met de vrouw in gesprek te gaan zolang zij de procedure maar zou intrekken. De
man herhaalt dan ook zijn verzoek aan vrouw deze procedure in te trekken en hem en [de minderjarige]
daarmee de ruimte te gunnen zich te richten op de gezondheid van [de minderjarige] . Indien de vrouw zich
op normale wijze tot hem wendt is de man bereid haar informatie te geven over [de minderjarige] .(…)

De voorzieningenrechter kan niet goed begrijpen waarom de moeder voorafgaand aan deze
procedure niet op een meer passende wijze contact heeft gezocht met de vader en nog minder dat ze
de geboden kans om in gesprek te komen niet heeft aangegrepen en in plaats daarvan volhardt in
haar vorderingen in kort geding.

De moeder heeft sinds 2017 geen enkele (reële) betrokkenheid getoond bij [de minderjarige] ,
waarvan zij wel wist dat zij ernstig ziek is en waarvan zij ook wist of kon weten hoe ingrijpend en
moeilijk het voor haar is geweest dat zij niet meer een moederrol in haar leven wilde vervullen. Ook nu
stelt de moeder niets meer dan haar eigen belang voorop en lijkt zij zich niet te kunnen verplaatsen in
wat [de minderjarige] nodig heeft. Het belang van de moeder vindt de voorzieningenrechter afgezet
tegen het hiervoor geschetste belang van [de minderjarige] , onvoldoende zwaarwegend om zonder
meer een voorziening te geven die contactherstel mogelijk maakt.

De Raad heeft de voorzieningenrechter geadviseerd, samengevat weergegeven, de vorderingen af te
wijzen om dezelfde als hiervoor genoemde overwegingen. De Raad vindt dat contact een
onaanvaardbaar risico met zich meebrengt. De Raad heeft de rechter ook geadviseerd, niet zelf met
[de minderjarige] te spreken over de wensen van haar moeder, omdat het zich laat aanzien dat het
bespreken van dit onderwerp te stresserend zal zijn. De Raad heeft zorgen geuit over de ongepaste
toonsetting van de processtukken van de moeder en meent dat contactherstel alleen mogelijk zou zijn
als eerst blijkt dat de moeder betrouwbaar is in het maken van afspraken, bereikbaar is en zich inzet
om samen te werken met hulpverlening die bij contactherstel passend en geboden is.

Of, en zo ja, onder welke voorwaarden contactherstel, ook als het gaat om een enkel
afscheidsmoment, mogelijk en verantwoord is, vergt naar zijn oordeel in dit concrete geval nader
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Dit kort geding leent zich niet voor een daartoe
strekkende onderzoeksopdracht aan de Raad.

Op het voorgaande stuiten de vorderingen van de moeder die erop gericht zijn te komen
contact(herstel), af. Geheel ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter ter voorkoming van
nieuwe kort gedingen, dat wanneer de medische situatie zich zodanig wijzigt dat een overlijden van
[de minderjarige] wel nabij lijkt te zijn, van beide ouders mag worden verwacht dat zij in overleg met
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het behandelteam van het UMCG dan beoordelen of het voor [de minderjarige] wenselijk is om haar
moeder nog een keer te zien.

Ten aanzien van de vorderingen die betrekking hebben op informatie die over [de minderjarige] (haar
behandelingen) moet worden gegeven, wordt als volgt overwogen.

De moeder is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de vader in de gegeven
omstandigheden voldoende geïnformeerd over [de minderjarige] , het verloop van haar ziekte, haar
behandelingen en haar beperkingen. Daarbij is een gezichtspunt dat de vader niet gehouden is om
zonder meer en spontaan alle informatie te geven, nog daargelaten dat de vader onweersproken
heeft aangevoerd dat de moeder voor hem niet bereikbaar is. Zijn informatieverplichting moet
passend zijn in de gegeven omstandigheden die, zoals hiervoor uiteengezet, erop neerkomen dat de
moeder van [de minderjarige] hem onder moeilijke omstandigheden de zorg voor [de minderjarige]
alleen heeft laten verlenen en die al jarenlang geen betrokkenheid bij [de minderjarige] toont.

De moeder heeft bovendien een eigen in de wet geborgd recht op informatie daarover van
bijvoorbeeld de behandelende artsen uit het ziekenhuis (art. 1:377c BW). Niet valt in te zien welke
informatie de vader op dit moment meer of anders had moet geven dan hij feitelijk heeft gedaan,
gegeven de context van de wijze waarop de moeder uit het leven van [de minderjarige] is verdwenen
nadat haar gezag is beëindigd. De moeder heeft ook in zoverre verzuimd een toereikend concrete
onderbouwing aan haar vordering te geven.

Rest de vordering van de moeder om reeds nu te bepalen dat zij bij de uitvaart van [de minderjarige]
mag zijn. Die vordering wijst de voorzieningenrechter af.

De moeder meent dat zij nu al vooruit kan lopen op een eventueel overlijden van [de minderjarige] .
Op dit moment richt iedereen zich op een herstel van [de minderjarige] en is het op zijn zachtst
gezegd niet passend om vooruit te lopen op een eventueel overlijden.

Of en zo ja van de vader kan worden gevergd dat hij de moeder toelaat, hangt af van de concrete
feiten en omstandigheden van het geval ten tijde van het overlijden en die uitvaart. Die situatie doet
zich thans nog niet voor en in zoverre heeft de moeder ook niet een toereikend belang bij de door
haar gevorderde voorziening.

Ten overvloede houdt de voorzieningenrechter, opnieuw ter voorkoming van nieuwe korte gedingen,
aan partijen voor dat de uitkomst van een kort geding hierover mogelijk leidt tot de slotsom dat gelet
op de hele voorgeschiedenis en de kans dat de aanwezigheid van moeder tot heftige escalaties zal
leiden, het van de vader niet kan worden gevergd dat hij haar toe laat bij de uitvaart. Van ouders mag
in het algemeen worden verwacht dat zij na het overlijden van hun kind op een respectvolle manier
met elkaar omgaan en met ieders belang, voor zover die redelijk zijn, rekening houden. Zoals tijdens
de mondelinge behandeling aan partijen is voorgehouden kan als [de minderjarige] wel zou komen te
overlijden, wellicht een oplossing worden gevonden doordat wordt afgesproken dat moeder dan niet
deelneemt aan de uitvaart, begrafenis of crematie maar dat haar wel een eigen afscheidsmoment
wordt geboden.
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Een en ander leidt tot de slotsom dat alle vorderingen van de moeder moeten worden afgewezen. Er
rest daarom geen belang meer bij een behandeling van en een beslissing op de vordering in
reconventie.

Gelet op het familierechtelijke karakter van deze zaak, zal de voorzieningenrechter de proceskosten
tussen partijen compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Een en ander brengt met zich dat de volgende beslissingen moet worden genomen.

De voorzieningenrechter:

in conventie en reconventie:

wijst de vorderingen af,

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.R. Tromp, voorzieningenrechter, en in door hem in het openbaar
uitgesproken op 12 februari 2021.

De beslissing

201



Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 29-04-2021

Datum publicatie 19-05-2021

Zaaknummer 200.277.607

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Beoordeling ter zake van de mogelijkheid tot terugplaatsing van de kinderen bij
moeder. Niet alles is in het werk gesteld is om binnen de aanvaardbare termijn tot
een duidelijke conclusie te komen over de mate waarin de moeder in staat zal zijn
om de kinderen in haar gezin te laten opgroeien. Ook een aanvullende eis
formuleren maakt het voor de moeder bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk om
binnen de aanvaardbare termijn te laten zien dat zij de juiste voorwaarden kan
creëren om de kinderen veilig en verantwoord op te laten groeien. Niet is voldaan
aan de maatstaf van artikel 6 EVRM zoals die volgt uit onder meer EHRM 6
oktober 2015, N.P. / Moldavië, 58455/13, rechtsoverweging 65 en 66).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2021/97 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.277.607

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, 492238)

beschikking van 29 april 2021

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,

ECLI:NL:GHARL:2021:4138

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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1.1

1.2

1.3

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. J. Visscher te Amersfoort,

en

de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Overijssel,

gevestigd te Zwolle,

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de GI.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

[de pleegouders] ,

wonende te [B] ,

verder te noemen: pleegouders.

Voor het verloop van het geding tot 4 augustus 2020 verwijst het hof naar zijn tussenbeschikking
van die datum.

Het verdere verloop blijkt uit:

- een rapport van de raad voor de kinderbescherming (verder: de raad) van 26 februari 2021
(verder: het raadsrapport);

- een brief van de raad van 2 maart 2021 met als bijlage een reactie van de moeder op het
raadsrapport;

- een e-mailbericht van pleegouders van 8 april 2021, met bijlagen;

- een journaalbericht van mr. Visscher van 8 april 2021 met producties.

Op 9 april 2021 is de mondelinge behandeling voortgezet. De moeder is in persoon verschenen,
bijgestaan door haar advocaat. Namens de GI is [C] verschenen. Pleegouders zijn verschenen.
Namens de raad voor de kinderbescherming (verder: de raad) is [D] verschenen.

Bij beschikking van 5 januari 2021 heeft de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland de
ondertoezichtstelling van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] verlengd tot 24 januari 2022.
Verder is de machtiging tot uithuisplaatsing tot 24 juni 2021 verlengd en is de beslissing over de
machtiging uithuisplaatsing voor de resterende periode van de ondertoezichtstelling aangehouden.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

2 De feiten
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Het hof blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in de beschikking van 4 augustus 2020, voor
zover hierna niet anders wordt overwogen of beslist.

In die beschikking heeft het hof de raad verzocht om een onderzoek te verrichten.

De raad heeft op 26 februari 2021 een rapport uitgebracht en geadviseerd om de machtiging
uithuisplaatsing te bekrachtigen en dat de GI binnen negen maanden na uitspraak van het hof
onderzoekt of de moeder (wanneer zij in de buurt van de kinderen is gaan wonen) in staat is om
de zorg voor de kinderen weer (volledig) op zich te nemen en op basis van de uitkomsten van dit
onderzoek de kinderen duidelijkheid te geven over hun toekomstperspectief.

De moeder kan zich niet vinden in het advies van de raad. Het raadsrapport is praktisch in alle
opzichten positief. De raad onderkent dat de moeder een zeer positieve ontwikkeling heeft
doorgemaakt en dat aan de eerdere drie gestelde voorwaarden in alle opzichten lijkt te zijn
voldaan. Tekenend is het volgende citaat van de GI, opgenomen in de rapportage van de raad:
‘Wanneer er nu iets met pleegouders zou gebeuren waardoor zij niet voor de kinderen kunnen zorgen,
dan zou de heer [C] zonder twijfel de kinderen bij moeder plaatsen..’ Ten tweede wordt in het
raadsrapport enerzijds gesteld dat er geen zicht is op de opvoedvaardigheden van de moeder,
maar anderzijds dat dit de moeder niet verweten kan worden. Moeder voert aan dat, mede
dankzij haar vasthoudendheid er inmiddels sinds maart ook in [A] opvoedondersteuning ingezet
wordt.. De eerste bevindingen zijn positief. Het is een belangrijke indicatie die in positieve zin
bijdraagt aan de conclusie dat een thuisplaatsing wel degelijk gaat slagen. Ten derde wordt
feitelijk als enig beletsel nog beschouwd het feit dat het netwerkpleeggezin in [B] woont en de
moeder in [A] . Bij een woning in (de omgeving van) [B] zou volgens de raad een thuisplaatsing
goed mogelijk zijn, omdat de kinderen dan in hun bekende omgeving kunnen blijven en naar
school blijven gaan. Het wrange voor de moeder is, zo stelt zij, dat dit misschien een onmogelijke
missie gaat worden. De woningmarkt zit volledig op slot, wachttijden zijn lang en urgenties niet
mogelijk. De moeder spant zich in maar kan geen garanties geven. De vraag is of het enkele feit
dat de moeder mogelijk geen woning kan vinden in of nabij [B] redengevend kan en mag zijn om
uitsluitend om die reden het perspectief bij het netwerkpleeggezin te leggen. Dat gaat naar de
opvatting van de moeder te ver. Die voorwaarde is niet eerder gesteld en is ook in strijd met de
Ibrahim- uitspraak van het EHRM van 17 december 2019 (15379/16). Uit de rapportage van de
raad volgt niet dat de kinderen een eventuele verhuizing niet aan zouden kunnen terwijl dat wel
de gestelde voorwaarde was (het aankunnen van de breuk met pleegouders). Vorenstaande
brengt de moeder tot de conclusie dat toewerken naar een thuisplaatsing mogelijk moet zijn. Een
start op school in september zou daarbij een ijkpunt kunnen zijn. De moeder is de aangewezen
persoon om de kinderen verder op te voeden. De kinderen kunnen zeer regelmatig contact blijven
houden met pleegouders.

De GI kan zich vinden in het advies van de raad.

De pleegouders stellen dat er thans, in hun belang en dat van de kinderen, duidelijkheid moet
komen. Het belang van de kinderen vergt dat zij bij pleegouders blijven.

Het hof overweegt als volgt. De periode waarvoor de machtiging is verleend is verstreken. Gelet
op het door artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van haar gezinsleven, heeft de
moeder een rechtens relevant belang om de rechtmatigheid van de machtiging over de periode
van 24 februari 2020 tot 24 januari 2021 te laten toetsen en behoort aan haar niet haar

3 De motivering van de beslissing
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3.8

3.9

3.10

3.11

procesbelang te worden ontzegd op de enkele grond dat de periode waarvoor de maatregel gold,
inmiddels is verstreken.

In beginsel moeten de autoriteiten zich onthouden van inmenging in het familie- en gezinsleven,
tenzij de beperking noodzakelijk is en deze beperking mag dan niet verder reiken dan strikt
noodzakelijk. Een uithuisplaatsing grijpt diep in het familie- en gezinsleven in. Op grond van artikel
7 lid 1 IVRK dient een kind in beginsel verzorgd te worden door zijn ouder(s). Uit artikel 20 lid 3
IVRK vloeit voort dat kinderen die bij pleegouders verblijven recht hebben op duidelijkheid omtrent
hun opvoedingsperspectief, continuïteit in de opvoedingssituatie en een ongestoorde hechting in
het pleeggezin.

De moeder heeft de afgelopen drie jaar alle kansen die zij heeft gekregen maximaal benut. Haar
situatie is mede door haar actieve opstelling en haar inspanningen in positieve zin veranderd. De
moeder heeft sinds de uithuisplaatsing van de kinderen in maart 2018 geen problematische relatie
meer gehad, heeft verschillende behandelingen met goed gevolg en tijdig afgerond, opleiding(en)
afgerond en een woning in [A] toegewezen gekregen. Er is sprake van een intensieve omgang
waarbij de kinderen om de week een weekend onbegeleid bij de moeder thuis in [A] doorbrengen
en ook een deel van de schoolvakanties. De moeder heeft recent opvoedingsondersteuning in [A]
geregeld. De opvoedingsondersteuning is in maart gestart en er hebben twee
observatiemomenten plaatsgevonden. Tijdens de observatiemomenten zijn de volgende sterke
kanten van de moeder naar voren gekomen; zij heeft de regie in handen en bepaalt wat niet en
wel gebeurt, biedt structuur tijdens eetmomenten, geeft complimenten, onderneemt activiteiten
die aansluiten bij de kinderen, heeft zicht op wat er gekeken wordt op internet en staat open om
te kijken naar wat er gebeurt tussen haar en de kinderen en kan dit vertalen naar hoe zij dit wil in
de perioden dat de kinderen bij haar zijn. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten.

De kinderen wonen nu drie jaar in het netwerkpleeggezin. Het hof oordeelt dat niet alles in het
werk gesteld is om binnen de aanvaardbare termijn tot een duidelijke conclusie te komen over de
mate waarin de moeder in staat zal zijn om de kinderen in haar gezin te laten opgroeien. Daarmee
is niet gezegd dat de betrokken instellingen forse steken hebben laten vallen, maar kan wel
worden vastgesteld dat een aantal factoren, waaronder de vertraging die buiten de schuld van de
moeder is opgetreden bij het vinden van passende woonruimte, de verschillen in de
beoordelingskaders van [E] in 2018 en [F] in 2019 en de vertraging bij het opstellen van het
rapport van de raad van 2021 (en de daaruit voortvloeiende aanvullende eis van verhuizing naar
[B] ) het voor de moeder bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk heeft gemaakt om binnen de
aanvaardbare termijn te laten zien dat zij de juiste voorwaarden kan creëren om de kinderen
veilig en verantwoord op te laten groeien. Daarmee is niet voldaan aan de maatstaf van artikel 6
EVRM zoals die volgt uit onder meer EHRM 6 oktober 2015, N.P. / Moldavië, 58455/13,
rechtsoverweging 65 en 66).

De kinderen ontwikkelen zich goed. Zij doen het goed op school en het consultatiebureau heeft
geen bijzonderheden geconstateerd. Zij verblijven ook regelmatig zonder begeleiding bij de
moeder. Gelet hierop is terugplaatsing van de kinderen nog mogelijk en moet daar ook naartoe
worden gewerkt. Opnieuw een belemmering opwerpen, zoals de raad dat feitelijk doet door als
voorwaarde te stellen dat de moeder in (de omgeving van) [B] moet wonen alvorens tot
terugplaatsing kan worden overgegaan en daaraan de conclusie verbinden dat indien het haar
niet lukt om binnen een termijn van negen maanden dat te realiseren het toekomstperspectief van
de kinderen bij pleegouders ligt, acht het hof onjuist. Wanneer telkens nieuwe voorwaarden
worden gesteld/obstakels worden opgeworpen dan wordt steeds terugplaatsing van de kinderen
afgehouden. Dat is niet in overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever dat een kind
in beginsel verzorgd moet worden door zijn ouder(s) en ook niet met de positieve verplichting die
op de staat rust om maatregelen te treffen het gezinsleven tussen ouders en hun kinderen te
faciliteren en naar thuisplaatsing te werken. In de onderhavige zaak is naar het oordeel van het
hof in de bestreden beschikking te snel geoordeeld dat het perspectief van de kinderen bij de
pleegouders is. Het hof is van oordeel dat, hoewel de aanvaardbare termijn zoals die in de
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3.12.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming is opgenomen reeds is verstreken, hier alsnog naar
terugplaatsing toegewerkt moet worden. Jeugd-GGZ concludeert dat bij beide kinderen
(vermoedelijk) sprake is van onverwerkt trauma en hechtingsproblematiek en dat zij als gevolg
daarvan meer dan andere kinderen van hun leeftijd gebaat zijn bij duidelijkheid en structuur.
Wanneer duidelijk zal zijn dat een traject van terugkeer naar de moeder wordt ingezet en dat zij
op termijn weer bij de moeder wonen kan Jeugd-GGZ, die deze duidelijkheid als voorwaarde ziet
voor behandeling, starten met een behandeling. Zoals hiervoor is overwogen is de
opvoedingsondersteuning in [A] , de woonplaats van de moeder, reeds gestart.

Op grond van de stukken en hetgeen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gekomen
is het hof van oordeel dat de gronden voor uithuisplaatsing voor de periode tot en met 24 januari
2021 weliswaar nog aanwezig waren, maar dat door de hulpverlening te snel is geconcludeerd en
geadviseerd dat het perspectief van de kinderen bij pleegouders ligt. Dat laatste is door de
kinderrechter in haar oordeel overgenomen. Dat doet geen recht aan de belangen van zowel de
moeder als aan die van de kinderen.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, zijn de grieven weliswaar deels terecht voorgesteld,
maar kunnen zij niet leiden tot vernietiging van de bestreden beschikking, zodat deze zal worden
bekrachtigd.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 24 januari 2020;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.U.M. van der Werff, M.L. van der Bel en K.A.M. van Os-ten
Have, bijgestaan door G.J. Heuvelink als griffier, en is op 29 april 2021 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

4 De slotsom

5 De beslissing

206



Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 06-05-2021

Datum publicatie 07-05-2021

Zaaknummer 200.290.346_01 en 200.290.346_02

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Alsnog afwijzing verzoek GI uithuisplaatsing. GI werkt niet aan thuisplaatsing. Geen
doelen gesteld door GI. GI wil raad binnen een week na de uithuisplaatsing om
verzoek gezagsbeeindiging vragen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2021-0107 
JPF 2021/98 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 6 mei 2021

Zaaknummer : 200.290.346/01 en 200.290.346/02

Zaaknummer 1e aanleg : C/01/365377 / JE RK 20-1803

in de zaak in hoger beroep van:

[de vader] ,

en

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers in hoger beroep,

hierna te noemen: de ouders,

advocaat: mr. F.A. van den Heuvel,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2021:1372

207



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (de GI).

Deze zaak gaat over: [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2017 te [geboorteplaats] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 20 januari 2021.

Bij beroepschrift van 16 februari 2021, met producties, ingekomen ter griffie op 17 februari 2021,
hebben de ouders verzocht voormelde beschikking te vernietigen. Tijdens de mondelinge
behandeling bij het hof heeft de advocaat van de ouders het verzoek verduidelijkt en aangegeven
dat het verzoek enkel ziet op de machtiging tot uithuisplaatsing.

Bij verzoekschrift van 20 april 2021 hebben de ouders verzocht de uitvoerbaarheid bij voorraad
van de bestreden beschikking te schorsen tot de behandeling van het beroepschrift.

Bij verweerschrift van 19 april 2021 heeft de GI verzocht de bestreden beschikking te
bekrachtigen. Bij verweerschrift van 26 april 2021 heeft de GI zich verweerd tegen het
schorsingsverzoek en verzocht om afwijzing daarvan.

De raad heeft bij brief van 21 april 2021 het hof schriftelijk bericht geen bezwaar te hebben tegen
de schorsing zoals verzocht, totdat er is beslist op het hoger beroep omtrent de uithuisplaatsing.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van:

- het V6-formulier van 3 maart 2021 van de advocaat van de ouders, met bijlagen, ingekomen bij
het hof op 5 maart 2021;

- het V8-formulier van 16 april 2021 van de advocaat van de ouders, met bijlagen, ingekomen bij
het hof op 19 april 2021.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 april 2021. Bij die gelegenheid zijn

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

gehoord:

- de ouders, bijgestaan door hun advocaat;

- de GI, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI 1] en [vertegenwoordiger van de
GI 2] .

De raad is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet tijdens de mondelinge behandeling bij het hof
verschenen.

Uit het huwelijk van de moeder en de vader is geboren:

- [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2017 te [geboorteplaats] (hierna: [minderjarige
1] ).

De ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over [minderjarige 1] . [minderjarige 1]
woonde voorafgaand aan de machtiging tot uithuisplaatsing bij de ouders.

De vader en de moeder zijn tevens de ouders van [minderjarige 2] en [minderjarige 3] .
[minderjarige 2] en [minderjarige 3] zijn eerder onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. Bij
beschikking van 3 juni 2019 is het gezag van de ouders over [minderjarige 2] en [minderjarige 3]
beëindigd en is de GI tot voogd benoemd over [minderjarige 2] en [minderjarige 3] .

[minderjarige 1] staat met ingang van 25 oktober 2017 onafgebroken onder toezicht van de GI.

[minderjarige 1] is bij beschikking van 25 oktober 2017 op grond van een daartoe strekkende
machtiging uithuisgeplaatst. Bij beschikking van 22 januari 2018 is de verlenging van de
machtiging tot uithuisplaatsing afgewezen.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank de
ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] verlengd met ingang van 22 januari 2021 tot 22 januari
2022. De rechtbank heeft daarnaast een machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige 1] in
een voorziening voor pleegzorg verleend met ingang van 22 januari 2021 tot uiterlijk 22 januari
2022.

De ouders kunnen zich met deze beslissing ten aanzien van de uithuisplaatsing niet verenigen en
zijn hiervan in hoger beroep gekomen.

De ouders voeren – kort samengevat – het navolgende aan. De GI heeft in januari 2020 aan de
ouders kenbaar gemaakt dat toegewerkt zou worden naar een beëindiging van de
ondertoezichtstelling. In de periode daarna is er hulpverlening in het gezin gekomen. De ouders
hebben een stijgende lijn doorgemaakt ten aanzien van hun samenwerking met de hulpverlening.
Een uithuisplaatsing is het ultimum remedium en moet ook zo worden ingezet. Op dit moment
bestaat er geen noodzaak om [minderjarige 1] uit huis te plaatsen. Door het advies van Libra
wordt [minderjarige 1] geplaatst op een dagbehandeling voor drie dagen in de week. Op de
andere doordeweekse dagen is Lunetzorg aanwezig in het gezin. Daarmee zijn er gedurende alle
doordeweekse dagen “ogen in het gezin” waarmee de veiligheid van [minderjarige 1] kan worden
gemonitord en kan worden ingegrepen waar nodig. [minderjarige 1] groeit op dit moment niet op
in een onveilige omgeving. De ouders zijn zich bewust van hun wantrouwende houding jegens de
hulpverlening. Die houding is een gevolg van ervaringen uit het verleden. Daarom hebben de
ouders ook verzocht om gesprekken over de hulpverleningstrajecten buiten aanwezigheid van
[minderjarige 1] te laten plaatsvinden. Hoewel de ouders primair kunnen reageren zijn zij wel
degelijk in staat om het gesprek op een normale wijze te voeren wanneer met hen wordt

3 De beoordeling
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3.8.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.

doorgepraat. Dit is ook geconstateerd door [medewerker] van Vraagkracht. Van de
hulpverlenende instanties mag worden verwacht dat zij hiermee kunnen omgaan en dat zij de
ouders hierin kunnen begeleiden. Daar komt bij dat de ouders een goed contact hebben met
Lunetzorg, met de medewerkers van het consultatiebureau, de pedagogisch medewerkers van het
kinderdagverblijf dat [minderjarige 1] bezoekt, de medewerkers van Libra en de hulpverlening
vanuit Neos. Al deze derden hebben op regelmatige basis contact met de ouders en hebben soms
ook een minder positieve boodschap richting de ouders. Desondanks zijn deze contacten goed,
zonder dat sprake is van bedreigingen of intimidaties door de ouders richting de hulpverlening.
Adviezen van het consultatiebureau, het kinderdagverblijf en Libra worden opgevolgd door de
ouders wat laat zien dat zij wel degelijk leerbaar zijn daar waar het gaat om de opvoeding van
[minderjarige 1] .

De GI voert – kort samengevat – het navolgende aan. De ouders werken onvoldoende mee met
de hulpverlening, blijven ruzie maken en komen de door de GI gestelde doelen niet na. Er zijn
meerdere jeugdzorgwerkers ingezet in het gezin van de ouders maar als gevolg van de zeer
negatieve en agressieve houding van de ouders naar de GI en de hulpverlening zijn de betrokken
professionals telkens vastgelopen. De laatste inzet van hulpverlening was een laatste kans voor
ouders om te laten zien dat zij wel wilden meewerken en om te beoordelen wat de
opvoedkwaliteiten zijn van de ouders en of zij leerbaar zijn. De ouders hebben hier zeer veel
weerstand tegen geboden als gevolg waarvan ook deze inzet weer is gestrand. De opzet om de
ondertoezichtstelling te beëindigen en de inzet van de hulpverlening vanuit het vrijwillig kader
vorm te geven, is eveneens volledig mislukt als gevolg van de agressieve en negatieve houding
van de ouders. De ouders geven de jeugdzorgwerker geen toestemming om informatie in te
winnen bij het consultatiebureau, de pedagogisch medewerksters van het kinderdagverblijf en de
medewerkers van Libra. De GI is van mening dat de ouders meer dan genoeg kansen hebben
gekregen maar dat is gebleken dat zij onvoldoende hebben samengewerkt met de hulpverlening.
Het doel; namelijk het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging van [minderjarige 1] , is niet
bereikt. [minderjarige 1] is recentelijk geplaatst in een tijdelijk pleeggezin op een geheim adres.
De verwachting is dat [minderjarige 1] over niet al te lange tijd naar een perspectief biedend
pleeggezin toe kan. De GI zal afhankelijk van de beslissing van het hof de raad op korte termijn
verzoeken een onderzoek te verrichten naar een gezagsbeëindigende maatregel.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof stelt vast dat het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring
van de bestreden beschikking door de ouders op de mondelinge behandeling bij het hof is
ingetrokken, zodat dit verzoek geen nadere bespreking behoeft en het hof op dit verzoek
niet hoeft te beslissen.

Ingevolge artikel 1:265b lid 1 BW kan de rechter de gecertificeerde instelling, bedoeld in
artikel 1.1 van de Jeugdwet, die belast is met de uitvoering van de ondertoezichtstelling, op
haar verzoek machtigen de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen indien
dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot
onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Gebleken is dat [minderjarige 1] kort na haar geboorte onder toezicht is gesteld van de GI.
Door de GI is tijdens de mondelinge behandeling bij het hof erkend dat in januari 2020 de
intentie bestond om toe te werken naar een beëindiging van de ondertoezichtstelling van
[minderjarige 1] . De GI heeft in dit verband Lunetzorg ingeschakeld om “ogen in het gezin te
krijgen” en gedurende een kortdurende observatie door ORO de leerbaarheid van de ouders
te onderzoeken. Vervolgens zouden er doelen worden gesteld waarmee Lunetzorg samen
met de ouders aan de slag zou kunnen. De ouders hebben – onbetwist – aangegeven de
samenwerking met Lunetzorg als goed te ervaren. [minderjarige 1] is de afgelopen periode
voorts op advies van Libra (de audiologische hulpverlening die door de moeder is
ingeschakeld) voor drie dagen in de week geplaatst op de dagbehandeling. Op de overige
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doordeweekse dagen is de ambulante hulpverlening vanuit Lunetzorg aanwezig in het gezin
bij de ouders thuis. De ouders hebben laten zien te kunnen samenwerken met Lunetzorg,
het consultatiebureau, de medewerkers van het kinderdagverblijf dat [minderjarige 1]
bezoekt en de medewerkers van Libra. De verslagen van het verloop van de hulpverlening
van Lunetzorg zijn bovendien positief. Daar komt bij dat de vader zich opnieuw heeft
aangemeld voor een agressieregulatie training. De enkele stelling van de GI dat zij
Lunetzorg heeft geïnstrueerd om als “ogen in het gezin” aanwezig te zijn en de confrontatie
niet op te zoeken, doet niet af aan de door het hof vastgestelde positieve relatie tussen
ouders en Lunetzorg.

Door de GI is hulpverlening ingezet vanuit ORO. Dit traject is in september 2020 voortijdig
beëindigd, mede omdat de vader niet openstond voor deze training en een agressieve
houding aannam. Volgens de advocaat van de ouders, die tijdens het afsluitende gesprek
tussen de ouders en ORO aanwezig was, is deze hulpverlening afgebroken omdat is
gebleken dat deze vorm van hulpverlening via video-interactie niet een leerwijze is die past
bij de ouders. Wat hier ook van zij, de GI heeft nagelaten om uit te leggen waarom in haar
visie de hulpverlening bij ORO wél als geschikt voor de ouders kon worden aangemerkt. De
GI heeft evenmin toegelicht waarom er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is voor de
ouders.

De GI heeft verder desgevraagd geen antwoord gegeven op de vraag van het hof waarom
het voortzetten van de situatie waarin er gedurende vijf dagen in de week hulpverlening
betrokken is bij het gezin, niet mogelijk zou kunnen zijn. Evenmin heeft de GI kunnen
uitleggen wat er in concrete zin is veranderd in de situatie ten opzichte van januari 2020,
toen de GI nog inzette op een beëindiging van de ondertoezichtstelling.

Het hof stelt vast dat de GI in een zeer late fase na de door de rechtbank verleende
machtiging tot uithuisplaatsing, over is gegaan tot plaatsing van [minderjarige 1] in een
pleeggezin. [minderjarige 1] is uiteindelijk één dag voorafgaand aan het verstrijken van de
verzilveringstermijn (op 21 april 2021) geplaatst in een pleeggezin waar zij alleen tijdelijk
kan verblijven. De GI heeft aangegeven inmiddels al op zoek te zijn naar een perspectief
biedend pleeggezin en dat het opstellen van eventuele doelen voor de ouders pas aan de
orde zou kunnen zijn, indien het hof de bestreden beschikking zou vernietigen. De GI heeft
bovendien verklaard de raad op korte termijn te willen verzoeken onderzoek te verrichten
naar een gezagsbeëindigende maatregel.

Hoewel het hof, met de GI, ziet dat er zorgen zijn in de opvoedsituatie van [minderjarige 1]
bij de ouders en tevens met betrekking tot de samenwerking van de ouders, in het bijzonder
de vader, met de hulpverlening zoals gegeven door ORO en Wij Eindhoven , is het hof van
oordeel dat de alternatieven voor een uithuisplaatsing door de GI niet of niet voldoende zijn
onderzocht en ingezet. Daar komt bij dat naar het oordeel van het hof duidelijk is dat door
de GI niet wordt toegewerkt naar een thuisplaatsing van [minderjarige 1] , terwijl dit in
eerste instantie wel het uitgangspunt zou moeten zijn. Integendeel, de GI heeft al binnen
één week na de uithuisplaatsing van [minderjarige 1] aangegeven te willen toewerken naar
een gezagsbeëindiging,

hetgeen het hof, nu een nadere grondige onderbouwing daartoe ontbreekt, bevreemdt. Het
feit dat de ouders geen gezag meer hebben over [minderjarige 2] en [minderjarige 3]
ontslaat de GI niet van de verplichting om in dit stadium hulpverlening en zo nodig
onderzoek in te zetten gericht op een mogelijke thuisplaatsing van [minderjarige 1] . Alles
overziende is het hof is van oordeel dat de GI te snel heeft gegrepen naar het middel van
een uithuisplaatsing van [minderjarige 1] . Het hof is, met de ouders, van oordeel dat een
uithuisplaatsing een ultimum remedium moet zijn.

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat niet is voldaan aan de voorwaarden
om te kunnen komen tot het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing. Dit betekent
dat het hof het inleidende verzoek van de GI alsnog zal afwijzen. Het is voor nu van groot
belang dat er in samenspraak met de ouders duidelijke doelen worden opgesteld en wordt
nagegaan welke hulpverlening voor de ouders daarbij noodzakelijk en passend is. Verder
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3.9.4.

gaat het hof ervan uit dat de dagelijkse hulp van Lunetzorg onmiddellijk als [minderjarige 1]
weer thuis is bij de ouders wordt gecontinueerd althans dat als ook de plaatsing van
[minderjarige 1] voor drie dagen op de dagbehandeling weer opgestart is, Lunetzorg in ieder
geval de overige twee dagen bij de ouders in huis komt.

Het voorgaande leidt ertoe dat de bestreden beschikking, voor zover nog aan het oordeel
van het hof onderworpen, dient te worden vernietigd en het verzoek van de GI alsnog dient
te worden afgewezen.

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 20 januari 2021, voor zover aan het
oordeel van het hof onderworpen;

en, in zoverre, opnieuw recht doende:

wijst alsnog af het inleidend verzoek van de GI tot verlening van de machtiging tot uithuisplaatsing
van [minderjarige 1] in een voorziening voor pleegzorg;

verzoekt de griffier krachtens het bepaalde in het Besluit Gezagsregisters een afschrift van deze
uitspraak toe te zenden aan de griffier van de rechtbank Oost-Brabant, afdeling civiel recht, team
familie- en jeugdrecht ter attentie van het centraal gezagsregister;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.J.F. Manders, J.C.E. Ackermans-Wijn en 
E.L. Schaafsma-Beversluis en is op 6 mei 2021 door mr. C.N.M. Antens uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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2.1

2.2

2.3

2.4

1. STICHTING JEUGDBESCHERMING BRABANT,
gevestigd te Roosendaal,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: de GI,

niet verschenen,

2. [de vader],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

hierna: de vader,

niet verschenen.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a.  de beschikking in de zaken C/02/366602/JE RK 19-2332 en C/02/366867/JR RK 19-2381 van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant van 7 februari 2020;

b.  de beschikking in de zaak 200.274.398/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 juni 2020.

De moeder heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De GI en de vader hebben geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. Lückers strekt tot vernietiging van de beschikking van
het hof ‘s-Hertogenbosch van 18 juni 2020 en tot verwijzing.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Uit de inmiddels verbroken relatie van de vader en de moeder is in 2011 de minderjarige
geboren. De vader en de moeder oefenen gezamenlijk het gezag uit over de minderjarige.

(ii) Bij beschikking van 4 mei 2018 is de minderjarige onder toezicht gesteld van de GI. Zij verblijft
op basis van een machtiging tot uithuisplaatsing met ingang van 5 mei 2019 bij de vader. De
ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing zijn nadien verlengd.

(iii) Bij schriftelijke aanwijzing van 12 december 2019 heeft de GI de moeder opgedragen om de
inschrijving van de minderjarige op een bepaalde school (hierna: de school) te ondertekenen.

De moeder heeft de rechtbank verzocht de hiervoor in 2.1 onder (iii) bedoelde schriftelijke
aanwijzing vervallen te verklaren. De GI heeft de rechtbank op de voet van art. 1:262b BW
verzocht om, ter vervanging van de toestemming van de moeder, aan de GI toestemming te
verlenen de minderjarige op de school in te schrijven.

De rechtbank heeft het verzoek van de moeder tot vervallenverklaring van de schriftelijke
aanwijzing afgewezen en de GI vervangende toestemming verleend tot inschrijving van de
minderjarige op de school.

Het hof heeft het hoger beroep van de moeder tegen beide beslissingen verworpen en daartoe
overwogen:

“3.10.3. Naar het oordeel van het hof is in het onderhavige geval geen sprake van de door de
moeder gestelde doorbrekingsgrond.

2 Uitgangspunten en feiten
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3.10.4. (…)

3.1

3.2

Het hof is van oordeel dat de rechtbank niet buiten het toepassingsgebied van artikel
1:263 BW is getreden. (…)

Het hof is van oordeel dat een redelijke uitleg van de wet meebrengt dat, nu de moeder niet
meewerkt aan een wisseling van de school, de bevoegdheid om aanwijzingen te geven op
grond van het bepaalde in artikel 1:263 BW mede omvat het opdracht geven aan de moeder
om de inschrijving voor de nieuwe school te ondertekenen.

Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank evenmin buiten het toepassingsgebied van
artikel 1:262b BW is getreden. (…) Aan de stelling van de moeder dat de
geschillenbeslechting ex artikel 1:262b BW een vangnetbepaling is voor geschillen die niet
met een eigen specifieke procedure kunnen worden beslecht, gaat het hof voorbij. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt weliswaar dat de wetgever verwacht dat van de geschillenregeling
gebruik zal worden gemaakt in die gevallen dat de wet niet in een specifieke procedure
voorziet, maar uit de wetsgeschiedenis volgt niet dat de wetgever de GI de mogelijkheid
heeft willen onthouden om de rechtsingang van artikel 1:262b BW te volgen wanneer de wet
wél in specifieke procedures voorziet, in het bijzonder als deze specifieke procedure
zwaar(der) ingrijpt in de rechten van de ouder(s) en het kind.

Het hof gaat niet mee in de stelling van de moeder dat, mede in verband met de ruimere
rechtsbescherming ten opzichte van de artikelen 1:263 BW en 1:262b BW (in casu de
mogelijkheid van hoger beroep), de GI in dit geval de rechtsingang van artikel 1:265e BW
(gedeeltelijke overheveling van het gezag naar de GI ten behoeve van een aanmelding bij
een onderwijsinstelling) had moeten bewandelen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de
bevoegdheid van de GI om de kinderrechter te verzoeken het gezag van de ouders op
specifieke punten te laten uitoefenen door de GI indien een minderjarige met een machtiging
uit huis is geplaatst, aanvullend is op de bestaande mogelijkheden van de GI om tijdens een
ondertoezichtstelling schriftelijke aanwijzingen te geven of een vervangende toestemming te
vragen. Aangezien een gedeeltelijke gezagsbeperking voor de duur van de uithuisplaatsing
diep ingrijpt in de rechten van de ouder(s) en het kind, moet met deze mogelijkheid
terughoudend worden omgegaan. Een dergelijk zwaar middel dient achterwege te blijven
indien kan worden volstaan met een eenmalige vervangende toestemming. (…) Ook de
uitspraak van de Hoge Raad (van 14 december 2018: ECLI:NL:HR:2018:2321) waarnaar de
moeder in haar beroepschrift verwijst, strekt niet tot een andere conclusie.”

Onderdeel I van het middel bestrijdt als onjuist het oordeel van het hof dat de rechtbank niet
buiten het toepassingsgebied van art. 1:263 BW en evenmin buiten het toepassingsgebied van
art. 1:262b BW is getreden. Het onderdeel wijst erop dat hoger beroep tegen beschikkingen op de
voet van die bepalingen ingevolge art. 807 Rv is uitgesloten en die bepalingen dus minder
rechtsbescherming bieden dan art. 1:265e BW, waarvan hoger beroep is toegelaten. De GI had
daarom, aldus het onderdeel, de rechtsingang van art. 1:265e BW moeten volgen.

Het onderdeel betreft de uitleg en de onderlinge verhouding van de art. 1:262b, 1:263, 1:264 en
1:265e lid 1, aanhef en onder a, BW in gevallen waarin voor een onder toezicht gestelde
minderjarige een machtiging tot uithuisplaatsing is verleend en de gecertificeerde instelling over
de inschrijving van de minderjarige bij een onderwijsinstelling van mening verschilt met een ouder
die het gezag over de minderjarige uitoefent. In het bijzonder gaat het om de vraag of de
mogelijkheid van een verzoek van de gecertificeerde instelling op de voet van art. 1:265e lid 1,
aanhef en onder a, BW te bepalen dat het gezag met betrekking tot de aanmelding van de
minderjarige bij een onderwijsinstelling wordt uitgeoefend door de gecertificeerde instelling, eraan
in de weg staat dat de gecertificeerde instelling de ouder bij wijze van schriftelijke aanwijzing op
de voet van art. 1:263 lid 1 BW opdraagt de minderjarige in te schrijven bij een bepaalde
onderwijsinstelling, dan wel daarover op de voet van art. 1:262b BW aan de kinderrechter een

3 Beoordeling van het middel
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

beslissing verzoekt.

Deze vraag moet worden beantwoord in die zin, dat waar voor de gecertificeerde instelling de
weg van art. 1:265e lid 1 BW openstaat, haar niet de bevoegdheid toekomt om de weg van art.
1:263 lid 1 BW, dan wel die van art. 1:262b BW te volgen.

Uit de wetsgeschiedenis van de art. 1:262b en 1:263 BW, zoals aangehaald in de conclusie van de
Advocaat-Generaal onder 2.5 en 2.9, valt op zichzelf niet af te leiden dat het de gecertificeerde
instelling niet vrijstaat door middel van een verzoek op grond van de geschillenregeling of het
geven van een schriftelijk aanwijzing te bewerkstelligen dat de minderjarige wordt ingeschreven
bij een bepaalde onderwijsinstelling.

Art. 1:265e BW voorziet in de mogelijkheid dat de kinderrechter op verzoek van de gecertificeerde
instelling de uitoefening van het gezag over de minderjarige op enkele in die bepaling vermelde,
specifieke punten – de aanmelding bij een onderwijsinstelling, het geven van toestemming voor
een medische behandeling en het doen van een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning – laat uitoefenen door de gecertificeerde instelling voor ten hoogste de duur
van de machtiging tot uithuisplaatsing. Omdat een dergelijke gezagsoverheveling ingrijpt in de
mede door het EVRM beschermde rechten van de minderjarige en de met gezag belaste ouder,
moeten eventuele minder ingrijpende alternatieven voor ogen worden gehouden.1

Het hof is in de bestreden beschikking ervan uitgegaan dat een gedeeltelijke gezagsoverheveling
op de voet van art. 1:265e lid 1, aanhef en onder a, BW voor de duur van de machtiging tot
uithuisplaatsing een zwaarder middel is dan een eenmalige vervangende toestemming op de voet
van de algemene geschillenregeling van art. 1:262b BW en dan een schriftelijke aanwijzing door
de gecertificeerde instelling op de voet van art. 1:263 BW. Dit uitgangspunt verdient in zoverre
relativering, dat de duur van de gedeeltelijke gezagsoverheveling op grond van art. 1:265e lid 2
BW weliswaar niet langer kan zijn dan die van de verleende machtiging tot uithuisplaatsing, maar
dat de rechter deze ook kan beperken tot een kortere periode.

Van belang is bovendien dat art. 1:265e BW de ouder een ruimere rechtsbescherming biedt dan
de art. 1:262b en 1:263-264 BW. Tegen beschikkingen op de voet van art. 1:265e BW kan hoger
beroep en vervolgens beroep in cassatie worden ingesteld. Bij beschikkingen op de voet van de
art. 1:262b, 1:263 lid 3 en 1:264 BW zijn deze rechtsmiddelen ingevolge art. 807 lid 1 Rv
uitgesloten. Verder is voor het indienen van een verweerschrift tegen een verzoek op de voet van
art. 1:265e BW bijstand van een advocaat niet vereist, terwijl dit voor een verweerschrift tegen
een verzoek op grond van art. 1:262b BW wel het geval is (art. 1:265k lid 1 BW in verbinding met
de art. 278 lid 3 en 282 lid 1 Rv). Daarbij komt dat art. 1:265e BW het initiatief tot het aan de
kinderrechter voorleggen van een verzoek tot gedeeltelijke overheveling van het gezag bij de
gecertificeerde instelling legt, en niet bij de ouder zoals het geval is bij een verzoek tot
vervallenverklaring van een schriftelijke aanwijzing op de voet van art. 1:264 BW. Verder bedraagt
de termijn waarbinnen de ouder bij de rechter kan opkomen tegen een schriftelijke aanwijzing
slechts twee weken.

Mede in verband met de ruimere rechtsbescherming die art. 1:265e lid 1 BW de ouder aldus biedt
ten opzichte van de art. 1:262b en 1:263-264 BW, moet worden aangenomen dat eerstgenoemde
bepaling een bijzondere regel vormt ten opzichte van de art. 1:262b BW en art. 1:263-264 BW.2

Dit brengt mee dat de gecertificeerde instelling aan de algemene aanwijzingsbevoegdheid van art.
1:263 BW niet de bevoegdheid kan ontlenen de ouder op te dragen de inschrijving van de
minderjarige bij een bepaalde onderwijsinstelling te ondertekenen en dat zij evenmin bevoegd is
de kinderrechter op de voet van art. 1:262b BW om vervangende toestemming voor die
inschrijving te verzoeken. Het hof heeft dit miskend.

Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank buiten het toepassingsgebied van art. 1:262b BW is
getreden en dat zich derhalve een grond voordeed om het rechtsmiddelenverbod van art. 807 lid 1

216



3.9

3.10

3.11

1

2

Rv te doorbreken. In zoverre slaagt het onderdeel.

Nu de GI buiten de haar in art. 1:263 BW gegeven bevoegdheid is getreden door aan de moeder
de schriftelijke aanwijzing te geven om de minderjarige op de school in te schrijven, had de
rechtbank het verzoek tot vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing moeten toewijzen.
Indien tegen de afwijzing van het verzoek geen hoger beroep zou kunnen worden ingesteld, zou
dat afbreuk doen aan de rechtsbescherming die de moeder in verband met art. 1:265e BW
toekwam. Aangenomen moet dan ook worden dat het rechtsmiddelenverbod van art. 807 lid 1 Rv
geen betrekking heeft op een beschikking als door de rechtbank gegeven. Ook in zoverre treft het
onderdeel doel.

Onderdeel II behoeft geen behandeling.

De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen door zowel de bestreden beschikking als de beschikking
van de rechtbank te vernietigen, de hiervoor in 2.1 onder (iii) bedoelde schriftelijke aanwijzing
vervallen te verklaren, en de GI niet-ontvankelijk te verklaren in haar op art. 1:262b BW gegronde
verzoek.

De Hoge Raad:

- vernietigt de beschikking van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 18 juni 2020;

- vernietigt de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 7 februari 2020;

- verklaart vervallen de schriftelijke aanwijzing van 12 december 2019 waarbij de GI de moeder heeft
opgedragen om de inschrijving van de minderjarige op de school te ondertekenen;

- verklaart de GI niet-ontvankelijk in het verzoek haar op de voet van art. 1:262b BW, ter vervanging
van de toestemming van de moeder, toestemming te verlenen tot inschrijving van de minderjarige op
de school.

Deze beschikking is gegeven door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren H.M.
Wattendorff, A.E.B. ter Heide, S.J. Schaafsma en F.R. Salomons, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer H.M. Wattendorff op 25 juni 2021.

Vgl. Kamerstukken II 2008/09, 32015, nr. 3, p. 30-31.

Vgl. HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2321, rov. 4.1.3.

4 Beslissing
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2. [de vader] ,

(hierna: de vader),

beide niet verschenen.

In deze zaak heeft de GI de moeder door middel van een schriftelijke aanwijzing opgedragen haar
dochter in te schrijven op een bepaalde school. De moeder heeft de kinderrechter verzocht deze
schriftelijke aanwijzing vervallen te verklaren. De GI heeft tegelijkertijd verzocht vervangende
toestemming te verlenen om de dochter op school in te schrijven. De kinderrechter heeft het verzoek
van de moeder afgewezen en het verzoek van de GI toegewezen. Omdat tegen een beslissing van de
kinderrechter die op grond van deze artikelen (1:262b en 1:263 BW) is genomen, geen gewoon
rechtsmiddel open staat (art. 807 Rv), heeft de moeder in haar hoger beroepschrift gesteld dat een
doorbrekingsgrond aanwezig is; de kinderrechter zou buiten het toepassingsgebied van art. 1:263
BW en art. 1:262b BW zijn getreden. Het hof heeft de moeder wel ontvankelijk verklaard in haar
beroep, maar het beroep uiteindelijk verworpen. In cassatie klaagt de moeder dat het hof heeft
miskend dat de GI de rechtsingang van art. 1:265e BW had moeten volgen, omdat deze rechtsingang
meer rechtsbescherming biedt (hoger beroep en cassatie zijn niet uitgesloten) en een bijzondere
regel vormt ten opzichte van de eerder genoemde artikelen.

1. Feiten en procesverloop1

1.1 Uit de inmiddels verbroken relatie van de vader en de moeder is op [geboortedatum] 2011 [het
kind] (hierna: [het kind] ) geboren. De vader en de moeder oefenen gezamenlijk het gezag uit over
[het kind] .

1.2 Bij beschikking van 4 mei 2018 is [het kind] onder toezicht gesteld van de GI. Zij verblijft op basis
van een machtiging tot uithuisplaatsing met ingang van 5 mei 2019 bij de vader. De
ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing zijn nadien verlengd.

1.3 Bij schriftelijke aanwijzing van 12 december 2019 heeft de GI de moeder opgedragen om de
inschrijving van [het kind] op de [school] te [plaats] te ondertekenen.

De advocaat van de moeder heeft de rechtbank bij verzoekschrift van 20 december 2019 verzocht
deze schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren.

1.4 De GI heeft bij verzoekschrift van 16 december 2019 de kinderrechter op grond van art. 1:262b
BW verzocht om te beslissen of inschrijving van [het kind] op de [school] het meest aangewezen is en
om ter vervanging van de toestemming van de moeder toestemming te verlenen aan de GI om [het
kind] op die school in te schrijven.

1.5 Bij beschikking van 7 februari 2020 heeft de kinderrechter het verzoek van de moeder tot
vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing afgewezen en de GI ter vervanging van de
toestemming van de moeder, toestemming verleend tot inschrijving van [het kind] op de [school] .

1.6 De moeder is van de beschikking van de kinderrechter van 7 februari 2020 in hoger beroep
gekomen. Zij heeft verzocht deze beschikking te vernietigen, de schriftelijke aanwijzing nietig dan wel
vervallen te verklaren en het verzoek van de GI op grond van art. 1:262b BW niet-ontvankelijk te
verklaren dan wel af te wijzen, dan wel een beslissing te nemen die het hof redelijk en in het belang
van [het kind] acht.

1.7 De GI heeft verzocht het hoger beroep van de moeder af te wijzen en de beschikking van de
kinderrechter in stand te laten.
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1.8 Het hof heeft de zaak op 15 mei 2020 mondeling behandeld in aanwezigheid van de moeder, haar
advocaat en een vertegenwoordiger van de GI.

1.9 Bij beschikking van 18 juni 2020 heeft het hof het hoger beroep van de moeder verworpen. Het
heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, overwogen:

“3.7 Allereerst ligt de vraag voor of tegen de beschikking waarbij de rechtbank ingevolge artikel 1:264
BW en ingevolge 1:262b BW een beslissing heeft genomen, hoger beroep is toegestaan. Het hof stelt
voorop dat ingevolge artikel 807 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) tegen een
zodanige beschikking geen hoger beroep open staat, behoudens cassatie in het belang der wet.

[…]

3.10.1 Volgens vaste rechtspraak kan, indien de wet een hogere voorziening uitsluit, in sommige
gevallen deze uitsluiting van het hoger beroep worden doorbroken en wel indien de rechter:

1. de betreffende regeling ten onrechte heeft toegepast (buiten het toepassingsgebied van deze
regeling is getreden),

2. deze regeling ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, of

3. bij de behandeling van de zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd
dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kan worden gesproken, waarbij een
motiveringsgebrek (zowel géén als een gebrekkige motivering) geen schending van een fundamenteel
rechtsbeginsel oplevert.

3.10.2 De moeder heeft in haar beroepschrift een grond voor doorbreking van het
rechtsmiddelenverbod van artikel 807 Rv gesteld. Gelet hierop is zij ontvankelijk in haar hoger beroep.

3.10.3 Naar het oordeel van het hof is in het onderhavige geval geen sprake van de door de moeder
gestelde doorbrekingsgrond.

3.10.4 Het hof overweegt daartoe als volgt.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank niet buiten het toepassingsgebied van artikel 1:263 BW is
getreden. Ingevolge dit artikel kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven
betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Zij kan dit doen indien de met het gezag
belaste ouder of de minderjarige niet instemmen met, dan wel niet of onvoldoende medewerking
verlenen aan de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 4.1.3, eerste lid, van de Jeugdwet of indien
dit noodzakelijk is teneinde de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige weg te
nemen.

Het hof is van oordeel dat de door de GI gegeven aanwijzing waarbij de moeder wordt opgedragen
de inschrijving van [het kind] voor de [school] zoals aan haar gezonden per email van 3 december
2019 te ondertekenen, behoort tot de aanwijzingen die de GI op grond van artikel 1:263 BW kan
geven.

Een zorgplan van de GI valt onder de uitvoering van een plan zoals genoemd in artikel 1:263 BW. Uit
dit zorgplan komt naar voren dat [het kind] voorlopig bij de vader zal blijven wonen. In dat licht vindt
de GI een wijziging van de school van belang. Het hof is van oordeel dat een redelijke uitleg van de
wet meebrengt dat, nu de moeder niet meewerkt aan een wisseling van de school, de bevoegdheid
om aanwijzingen te geven op grond van het bepaalde in artikel 1:263 BW mede omvat het opdracht
geven aan de moeder om de inschrijving voor de nieuwe school te ondertekenen.

Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank evenmin buiten het toepassingsgebied van artikel
1:262b BW is getreden. Ingevolge dit artikel kunnen geschillen die de uitvoering van de
ondertoezichtstelling betreffen aan de kinderrechter worden voorgelegd. Het hof acht evident dat een
geschil omtrent de school de uitvoering van de ondertoezichtstelling raakt. De moeder betwist dit ook
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2.1

niet.

Aan de stelling van de moeder dat de geschillenbeslechting ex artikel 1:262b BW een vangnetbepaling
is voor geschillen die niet met een eigen specifieke procedure kunnen worden beslecht, gaat het hof
voorbij. Uit de wetsgeschiedenis blijkt weliswaar dat de wetgever verwacht dat van de
geschillenregeling gebruik zal worden gemaakt in die gevallen dat de wet niet in een specifieke
procedure voorziet, maar uit de wetsgeschiedenis volgt niet dat de wetgever de GI de mogelijkheid
heeft willen onthouden om de rechtsingang van artikel 1:262b BW te volgen wanneer de wet wèl in
specifieke procedures voorziet, in het bijzonder als deze specifieke procedure zwaar(der) ingrijpt in de
rechten van de ouder(s) en het kind.

Het hof gaat niet mee in de stelling van de moeder dat, mede in verband met de ruimere
rechtsbescherming ten opzichte van de artikelen 1:263 BW en 1:262b BW (in casu de mogelijkheid van
hoger beroep), de GI in dit geval de rechtsingang van artikel 1:265e BW (gedeeltelijke overheveling
van het gezag naar de GI ten behoeve van een aanmelding bij een onderwijsinstelling) had moeten
bewandelen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de bevoegdheid van de GI om de kinderrechter te
verzoeken het gezag van de ouders op specifieke punten te laten uitoefenen door de GI indien een
minderjarige met een machtiging uit huis is geplaatst, aanvullend is op de bestaande mogelijkheden
van de GI om tijdens een ondertoezichtstelling schriftelijke aanwijzingen te geven of een vervangende
toestemming te vragen. Aangezien een gedeeltelijke gezagsbeperking voor de duur van de
uithuisplaatsing diep ingrijpt in de rechten van de ouder(s) en het kind, moet met deze mogelijkheid
terughoudend worden omgegaan. Een dergelijk zwaar middel dient achterwege te blijven indien kan
worden volstaan met een eenmalige vervangende toestemming. Het hof kan de GI in de onderhavige
zaak ook volgen in haar afweging om voor de inschrijving van [het kind] op de [school] niet de weg
van artikel 1:265e BW te volgen. Ook de uitspraak van de Hoge Raad (van 14 december 2018:
ECLI:NL:HR:2018:2321) waarnaar de moeder in haar beroepschrift verwijst, strekt niet tot een andere
conclusie.

Ten slotte volgt het hof de moeder niet in haar standpunt dat de GI, waar er in deze zaak sprake is
van een uithuisplaatsing van een minderjarige bij de andere met het gezag belaste ouder en niet van
een pleegzorgplaatsing, geen bevoegdheid heeft om in het familierechtelijke geschil tussen de ouders
over de schoolkeuze in te grijpen. Het hof is van oordeel dat nu het geschil binnen de
ondertoezichtstelling speelt en onderdeel uitmaakt van de ontwikkelingsbedreiging van [het kind] ,
het tevens om een geschil gaat tussen de GI en de moeder en de GI dus van haar wettelijke
bevoegdheden gebruik kan maken. Daarbij maakt het naar het oordeel van het hof geen verschil of de
minderjarige in een pleeggezin is geplaatst of bij de andere met het gezag belaste ouder.

3.11 Uit het voorgaande volgt dat het hof het hoger beroep van de moeder dient te verwerpen.”2

1.10 Namens de moeder is op 3 september 2020 (tijdig) een verzoekschrift tot cassatie ingediend.
Namens de GI of de vader is geen verweerschrift ingediend.

Het cassatiemiddel bestaat uit twee onderdelen, het eerste onderdeel bevat verschillende
subklachten. Onderdeel I richt zich tegen rov. 3.10.4 (hierboven onder 1.9 geciteerd), waarin het
hof heeft geoordeeld dat de rechtbank3 niet buiten het toepassingsbereik van art. 1:263 BW en
art. 1:262b BW is getreden. Het middel stelt voorop dat ingevolge art. 807 Rv tegen een
beschikking gegeven op basis van (één van) deze artikelen geen andere voorziening open staat
dan cassatie in het belang der wet. Art. 1:265e BW biedt ten opzichte van de artikelen 1:262b en
1:263 BW een ruimere bescherming, nu hoger beroep wel mogelijk is. Aangenomen moet worden
dat art. 1:265e BW een bijzondere regel vormt ten opzichte van deze artikelen.4 Geklaagd wordt
dat de GI de rechtsingang van art. 1:265e BW had moeten volgen.

Voorts klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof, dat de door de GI aan de moeder

2 Bespreking van het cassatiemiddel
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2.2

2.3

2.4

2.5

gegeven schriftelijke aanwijzing (inschrijving op een school) behoort tot de aanwijzingen die de GI
op grond van art. 1:263 BW kan geven, rechtens onjuist is. Ook de overweging van het hof dat uit
de wetsgeschiedenis niet volgt dat de wetgever de GI de mogelijkheid heeft willen onthouden de
rechtsingang van art. 1:262b BW te volgen als de wet wel in specifieke procedures voorziet, is
rechtens onjuist. Art. 1:262b BW is bedoeld als vangnet, als uiterste middel, voor geschillen die
niet op een andere wijze kunnen worden beslecht.5 Dat deze specifieke procedure zwaarder
ingrijpt in de rechten van de ouders en het kind, doet daar niet aan af, omdat de procedure van
art. 1:265e BW een ruimere rechtsbescherming biedt.

Ten slotte klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof, dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat
de bevoegdheid van de GI om de kinderrechter te verzoeken het gezag van de ouders op
specifieke punten te laten uitoefenen door de GI als een minderjarige met een machtiging uit huis
is geplaatst, aanvullend is op de bestaande mogelijkheden van de GI om tijdens een
ondertoezichtstelling schriftelijke aanwijzingen te geven of vervangende toestemming te vragen,
rechtens onjuist is. Een schriftelijke aanwijzing is voor een geschil als het onderhavige geen
toereikend middel.

Onderdeel II bouwt voort op het eerste onderdeel en stelt dat gegrondbevinding van het eerste
onderdeel ook rov. 3.10.3, 3.11 en 4 vitieert, die dan evenmin in stand kunnen blijven.

Juridisch kader

Voor ik toekom aan een bespreking van de klachten, schets ik eerst het juridisch kader.

Schriftelijke aanwijzingen

Zoals hierboven onder 1.5 is vermeld, heeft de rechtbank (bij beschikking van 7 februari 2020) het
verzoek van de moeder tot vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing – op grond van art.
1:264 BW – afgewezen. Art. 1:263 BW bepaalt dat de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke
aanwijzingen kan geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Zij kan dit
doen indien de met het gezag belaste ouder of de minderjarige niet instemmen met, dan wel niet
of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van het plan, bedoeld in art. 4.1.3,
eerste lid, van de Jeugdwet, of indien dit noodzakelijk is teneinde de concrete bedreigingen in de
ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.

De moeder geeft gesteld dat de kinderrechter in haar geval buiten het toepassingsgebied van art.
1:263 BW (en art. 1:262b BW) is getreden. Uit de wetsgeschiedenis komt ten aanzien van art.
1:263 BW het volgende naar voren.

“Dit artikel geeft aan het bureau jeugdzorg de bevoegdheid om een schriftelijke aanwijzing te
geven aan de met het gezag belaste ouder en/of de minderjarige. Een aanwijzing is een middel
dat het bureau jeugdzorg kan inzetten om de ouders of de minderjarige te bewegen mee te
werken aan de uitvoering van het plan ter realisering van de doelen. De aanwijzing staat in dienst
van de realisering van de doelen en mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving.”6

“Op grond van dit artikel is de gezinsvoogdij-instelling bevoegd schriftelijk aanwijzingen aan de
ouder en de minderjarige te geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige.
Een dergelijke aanwijzing zal pas noodzakelijk zijn wanneer door middel van overleg en
overreding de gewenste medewerking van ouder en minderjarige niet verkregen wordt. Het is niet
goed mogelijk een uitputtende opsomming te geven van mogelijke aanwijzingen. Aanwijzingen
kunnen verschillend van aard zijn, afhankelijk van wat in een concreet geval noodzakelijk is en van
de beschikbare hulpverleningsmiddelen. Dit laat zich moeilijk vatten in een wettelijke opsomming.
Bij een aanwijzing in de zin van dit artikel valt te denken aan de aanwijzing het kind een bepaalde
cursus te laten volgen, bepaalde huisregels te handhaven, het kind een orthopedagogische
behandeling te doen geven of het voor het kind noodzakelijk geacht contact tussen dit kind en
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een derde toe te laten.”7

“De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen is in het wetsvoorstel mijns inziens echter
voldoende beperkt doordat een aanwijzing het doel van de ondertoezichtstelling moet kunnen
dienen. De bepaling van de grenzen geschiedt uiteindelijk door de rechter. Voorts geldt dat een
aanwijzing in geen geval in strijd mag komen met het recht.”8

In de literatuur (Kolkman en Salomons9) is, in overeenstemming met de hierboven geciteerde
wetsgeschiedenis, opgemerkt dat schriftelijke aanwijzingen betrekking kunnen hebben op het
laten volgen van een bepaalde cursus door een kind, het handhaven van bepaalde huisregels of
het doen geven van een orthopedagogische behandeling aan het kind. Elferink meent dat de
schriftelijke aanwijzing van alles kan inhouden, waaronder aanwijzingen voor het gedrag van een
ouder. De aanwijzing moet zijn gericht op de verzorging en opvoeding en moet niet de plaats
innemen van de vervangende toestemming, aldus Elferink. 10

Uit de wetsgeschiedenis en literatuur komt dus naar voren dat aanwijzingen verschillend van aard
kunnen zijn, afhankelijk van wat in een concreet geval noodzakelijk is, maar het doel van de
ondertoezichtstelling moeten kunnen dienen. De bepaling van de grenzen geschiedt uiteindelijk
door de rechter.11

Geschillenregeling

Voorts heeft de kinderrechter in de beschikking van 7 februari 2020 op het verzoek van de GI op
grond van art. 1:262b BW besloten dat inschrijving van [het kind] op de [school] het meest
aangewezen is en vervangende toestemming gegeven tot inschrijving van [het kind] aldaar. Art.
1:262b BW bepaalt (voor zover hier van belang) dat geschillen die de uitvoering van de
ondertoezichtstelling betreffen, aan de kinderrechter kunnen worden voorgelegd. De kinderrechter
neemt (voor zover hier van belang) op verzoek van de GI, een zodanige beslissing als hem in het
belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. Hij beproeft, alvorens te beslissen, een vergelijk
tussen de betrokkenen.

De wetsgeschiedenis vermeldt het volgende over art. 1:262b BW.

“Gedurende de uitvoering van de ondertoezichtstelling is het mogelijk dat er tussen ouders,
kinderen, pleegouders of zorgaanbieders verschillen van mening ontstaan over de aanpak van de
problemen. Soms lukt het niet om die problemen op te lossen en verschillen van mening in goed
overleg te overbruggen, hetgeen als gevolg heeft dat het conflict een goede samenwerkings- of
vertrouwensrelatie tussen de betrokkenen in de weg staat en de behartiging van de belangen
van de minderjarigen kan belemmeren. Om deze reden wordt voorgesteld om een
geschillenregeling in te voeren naar analogie van de regeling zoals deze nu bestaat voor de
ouders met gezag om een geschil over de uitoefening van het gezag voor te leggen aan de
kinderrechter (artikel 253a).

[…]

Het geschil dient weggenomen te worden opdat de uitvoering van de ondertoezichtstelling
verbeterd kan worden.”12

“In dit artikel is per amendement in een geschillenregeling voorzien. Welke typen geschillen betreft
dit artikel of kan dit artikel betreffen? Ik denk dat met name pleegouders gebruik zullen maken van
de regeling, bij overplaatsingen van hun pleegkind binnen één jaar en geschillen tussen bureau
jeugdzorg en de pleegouders over een (gewijzigde) omgangsregeling tussen ouders en kind.
Verder zouden geschillen tussen ouders en bureau jeugdzorg over de (bijgestelde) doelen waarin
in het kader van de ondertoezichtstelling moet worden voldaan, kunnen worden voorgelegd.”13

“Van de geschillenregeling zal naar verwachting gebruik worden gemaakt in die gevallen dat de
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2.12

2.13

wet niet in een specifieke procedure voorziet. Het ligt niet voor de hand dat dit bagatelzaken
zullen zijn, omdat een drempel is ingebouwd (verplichte procesvertegenwoordiging).”14

Uit de wetsgeschiedenis komt naar voren dat de geschillenregeling is bedoeld als algemene
regeling om verschillen van mening (tussen ouders, kinderen, pleegouders of zorgaanbieders) in
de uitvoering van de ondertoezichtstelling op te lossen. Voorts valt hieruit op te maken dat de
verwachting van de staatssecretaris was dat de geschillenregeling gebruikt zou worden in
gevallen waarin de wet niet in een specifieke procedure voorziet.

Doorbrekingsgronden

Art. 807 Rv onder a bepaalt (voor zover hier van belang) dat tegen beschikkingen ingevolge de
artikelen 262b en 263 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geen andere voorziening open staat
dan cassatie in het belang der wet. Volgens vaste rechtspraak15 kan echter in bepaalde gevallen
de uitsluiting van een hoger beroepsmogelijkheid worden doorbroken voor zover erover wordt
geklaagd dat de rechter de desbetreffende regel ten onrechte niet heeft toegepast, buiten het
toepassingsgebied van de desbetreffende regel is getreden of bij het nemen van zijn beslissing
zodanig essentiële vormen niet in acht heeft genomen dat niet meer kan worden gesproken van
een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak. Onder essentiële vormen vallen ook
fundamentele rechtsbeginselen.16

De moeder heeft gesteld dat een ‘doorbrekingsgrond’ aanwezig is, te weten dat de kinderrechter
buiten het toepassingsgebied van art. 1:263 BW en art. 1:262b BW is getreden.

Gedeeltelijke uitoefening gezag

De moeder klaagt in cassatie dat de GI de rechtsingang van art. 1:265e BW had moeten volgen.
Art. 1:265e BW bepaalt (voor zover thans van belang) dat de kinderrechter bij verlening van een
machtiging tot uithuisplaatsing en ook nadat deze machtiging is verleend, op verzoek kan bepalen
dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de gecertificeerde instelling die het toezicht
uitoefent, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de ondertoezichtstelling.
Het eerste lid onder a van dit artikel bepaalt dat de kinderrechter dit kan doen met betrekking tot
de aanmelding van een minderjarige bij een onderwijsinstelling. Het tweede lid van art. 1:265e
BW bepaalt dat de duur van de gedeeltelijke uitoefening van het gezag niet langer is dan die van
de verleende machtiging tot uithuisplaatsing.

Over art. 1:265e BW vermeldt de wetsgeschiedenis het volgende.

“De ouders behouden het ouderlijke gezag wanneer hun kind onder toezicht wordt gesteld.
Omdat de ouders het gezag hebben, is dus ook hun toestemming als wettelijke
vertegenwoordiger van hun kind vereist voor bijvoorbeeld een medische behandeling van hun
kind. Hetzelfde geldt voor inschrijving op een school/onderwijsinstelling. Indien de ouders hun
toestemming weigeren, kan het bureau jeugdzorg aan de kinderrechter vervangende
toestemming vragen voor een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar
of voor de afgifte van een paspoort. Met name bij een uithuisplaatsing die langer duurt, kan de
weigering van instemming op bepaalde terreinen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling
van de minderjarige. Soms misbruiken de ouders hun gezag en weigeren zij hun toestemming voor
bijvoorbeeld inschrijving op een speciale school, soms zien zij het belang niet om hun
medewerking te verlenen. Het is in deze situaties onvoldoende mogelijk om de belangen van de
minderjarige op die punten veilig te stellen. Teneinde bepaalde essentiële belemmeringen voor de
ontwikkeling van minderjarigen weg te nemen, wordt het mogelijk dat de kinderrechter op verzoek
de uitoefening van het gezag op specifieke punten laat uitoefenen door het bureau jeugd- zorg.
Het gaat om de aanmelding van de minderjarige bij een onderwijsinstelling, het geven van
toestemming voor een medische behandeling en het doen van een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning als bedoeld in de artikelen 14 of 28 van de Vreemdelingenwet 2000. Uit de
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praktijk blijkt dat deze drie onderwerpen de meeste problemen bij de uitvoering van de
ondertoezichtstelling geven in relatie tot de uitoefening van ouderlijk gezag. De toepassing van dit
artikel grijpt zowel in de rechten van het kind als die van de ouder in. Om deze reden dient
terughoudend met toepassing van dit artikel te worden omgegaan, in het bijzonder voor de
uitoefening van het gezag ten aanzien van het geven van toestemming voor een medische
behandeling. Om de toets van het EVRM te kunnen doorstaan, dient goed gemotiveerd te worden
waarom in dit specifieke geval en gericht op de specifieke belangen van het kind het noodzakelijk
is dat het ouderlijk gezag wordt overgeheveld en niet volstaan kan worden met bijvoorbeeld
eenmalige vervangende toestemming op grond van artikel 265h. Misbruik van het gezag kan een
reden zijn om het gezag over te hevelen.”17

“Bij een ondertoezichtstelling behouden de ouders het ouderlijk gezag over hun kinderen. Dit
gezag wordt slechts beperkt. Gedeeltelijke gezagsoverdracht is dan ook alleen mogelijk voor
enkele specifieke situaties (aanvragen verblijfsvergunning, aanmelding onderwijsinstelling en het
geven van toestemming voor een medische behandeling) bij een ondertoezichtstelling met
uithuisplaatsing.”18

Bruning heeft over de duur van de gedeeltelijke gezagsuitoefening door de GI opgemerkt, dat dit
kan voor de duur van de uithuisplaatsing. Omdat de gedeeltelijke gezagsuitoefening is gekoppeld
aan de machtiging uithuisplaatsing, kan deze niet doorlopen als de machtiging niet langer geldig
is.19

Uit de literatuur komt naar voren dat de toepassing van dit artikel diep ingrijpt zowel in de
rechten van het kind als die van de ouder. Hierdoor dient terughoudend met toepassing van dit
artikel te worden omgegaan, in het bijzonder voor de uitoefening van het gezag ten aanzien van
het geven van toestemming voor een medische behandeling.

“Om de toets van het EVRM te kunnen doorstaan, dient goed gemotiveerd te worden waarom in
dit specifieke geval en gericht op de specifieke belangen van het kind het noodzakelijk is dat het
ouderlijk gezag wordt overgeheveld en niet volstaan kan worden met bijvoorbeeld eenmalige
vervangende toestemming op grond van art. 1:265h BW. Misbruik van het gezag kan een reden
zijn om het gezag over te hevelen.”20

Van der Zon meent dat “grote terughoudendheid in alle drie de situaties aangewezen is”21:

“Het recht van de ouders om de school van hun kinderen te kiezen is immers een
verdragsrechtelijk beschermde bevoegdheid. Immers in artikel 2, tweede zin van het eerste
protocol van het EVRM is bepaald: Bij de uitoefening van alle functies die de Staat in verband met
de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich
van de opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen
godsdienstige en filosofische overtuigingen.”22

“Waar bijzonder goed op moet worden gelet is of er niet een minder ingrijpende maatregel is
waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt, want als een minder ingrijpende oplossing
voorhanden maar toch niet gebruikt is, dan is oplegging van de maatregel disproportioneel.”23

Uit de wetsgeschiedenis en literatuur volgt dus dat in de praktijk is gebleken dat de
onderwerpen waarop art. 1:265e BW ziet (aanmelding bij een onderwijsinstelling, toestemming
geven voor een medische behandeling en het doen van een aanvraag voor het verlenen van een
verblijfsvergunning) de meeste problemen geven in relatie tot de uitoefening van het gezag. De
weigering om toestemming te verlenen op deze terreinen kan negatieve gevolgen hebben voor de
ontwikkeling van een minderjarige. Om deze essentiële belemmeringen voor de ontwikkeling weg
te nemen, kan de kinderrechter op verzoek de GI op deze specifieke punten het gezag laten
uitoefenen.
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De toepassing van art. 1:265e BW grijpt echter diep in in de rechten van ouders en kinderen,
zodat hiermee terughoudend moet worden omgegaan. Om de toets van het EVRM te kunnen
doorstaan, zal toepassing van art. 1:265e BW goed gemotiveerd moeten worden en proportioneel
moeten zijn.

De HR heeft in een prejudiciële beslissing op de voet van art. 392 Rv als volgt overwogen ten
aanzien van de toepasselijkheid van art. 1:265g BW (de kinderrechter stelt tijdens een
ondertoezichtstelling een omgangsregeling vast of wijzigt deze) ten opzichte van art. 1:263 BW:

“4.1.3 Mede in verband met de ruimere rechtsbescherming die art. 1:265g BW de ouder en de
minderjarige aldus biedt ten opzichte van de art. 1:263 en 1:264 BW, moet worden aangenomen
dat art. 1:265g BW een bijzondere regel vormt ten opzichte van de regel van art. 1:263 BW
betreffende het geven van schriftelijke aanwijzingen door de gecertificeerde instelling. Dit brengt
mee dat de gecertificeerde instelling niet langer aan de algemene aanwijzingsbevoegdheid van
art. 1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contactbeperkende aanwijzingen.
Buiten het geval van uithuisplaatsing (waarvoor art. 1:265g BW een bijzondere regeling bevat)
dient de gecertificeerde instelling zich dus steeds op de voet van art. 1:265g BW tot de
kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de ondertoezichtstelling
contactbeperkende maatregelen in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht.”24

Wortmann heeft in haar noot bij voornoemde prejudiciële beslissing opgemerkt dat het recht van
ouders en kinderen om van elkaars gezelschap te genieten een fundamenteel recht is dat
beschermd wordt door art. 8 EVRM. Zij meent voorts dat nog eens goed gekeken zou moeten
worden naar de regeling van de schriftelijke aanwijzingen, welke summier is, waarvan de
rechtsbescherming beperkt is en het toepassingsgebied groot.25

Bespreking van de klachten

Nu de moeder een ‘doorbrekingsgrond’ heeft gesteld (de kinderrechter zou buiten het
toepassingsgebied van art. 1:263 BW en art. 1:262b BW zijn getreden), meen ik dat het hof haar
terecht ontvankelijk heeft verklaard in haar hoger beroep.

(Heel) kort samengevat klaagt het middel dat zowel art. 1:263 BW (de schriftelijke aanwijzing)
als art. 1:262b BW (de geschillenregeling) in dit geval niet de juiste rechtsingang zijn, maar dat de
GI zich op de voet van art. 1:265e BW (gedeeltelijke gezagsuitoefening door de GI in verband met
de aanmelding van een minderjarige bij een onderwijsinstelling) tot de kinderrechter had moeten
wenden.

Zoals hierboven in het juridisch kader is beschreven, volgt uit de wetsgeschiedenis en literatuur
dat onder meer aanmelding bij een onderwijsinstelling de meeste problemen geeft in relatie tot de
uitoefening van het gezag. De weigering om hiervoor toestemming te verlenen kan negatieve
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een minderjarige. Hiervoor is derhalve in art. 1:265e
BW een specifieke regeling opgenomen, waarbij ook in hoger beroep (en eventueel cassatie) is
voorzien, zodat (een ruime) rechtsbescherming is gewaarborgd. Dit is van belang, omdat de
bevoegdheid van ouders om hun kind in te schrijven bij een bepaalde onderwijsinstelling wordt
beschermd door het EVRM (art. 2, tweede zin van het eerste protocol), waarvoor adequate
procedurele waarborgen in acht genomen moeten worden.

Ook uit de hierboven (in 2.18) beschreven prejudiciële beslissing van de HR volgt naar mijn
mening dat als een bijzondere regeling in de wet is opgenomen, die met meer waarborgen is
omgeven, deze voorgaat boven de algemene regel(ingen). In dit geval houdt dat in dat art.
1:265e BW een bijzondere regel vormt ten opzichte van art. 1:263 BW en art. 1:262b BW. Ik meen
dat de regeling van art. 1:265e BW in die zin dus niet ‘aanvullend’ is op de mogelijkheden die de
GI heeft op basis van art. 1:263 BW en art. 1:262b BW, zoals het hof in rov. 3.10.4 van de
bestreden beschikking heeft overwogen.

226



2.23

2.24

2.25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Waar wel op gelet moet worden, is of er geen minder ingrijpende maatregel voorhanden is
waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt (zodat de maatregel van art. 1:265e BW niet
disproportioneel is). Het hof heeft dit laatste, gelet op zijn motivering in rov. 3.10.4 van
doorslaggevend belang geacht in deze zaak. Alhoewel betoogd kan worden dat een eenmalige
vervangende toestemming aan de GI voor de inschrijving van [het kind] op de [school] (op grond
van art. 1:262b BW) minder diep ingrijpt in het gezag van de ouders dan een gedeeltelijke
gezagsuitoefening door de GI met betrekking tot de aanmelding op de genoemde school (op
grond van art. 1:265e BW), meen ik toch dat in casu art. 1:265e BW moet worden toegepast nu
dit een specifieke regeling is, welke regeling niet disproportioneel is vanwege de ruimere
rechtsbescherming die dan van toepassing is.

Gelet op het voorgaande behoeft onderdeel II geen verdere bespreking.

Dit alles leidt ertoe dat de bestreden beschikking van het hof niet in stand kan blijven.

De conclusie strekt tot vernietiging van de beschikking van het hof ‘s-Hertogenbosch van 18 juni 2020
en tot verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

Ontleend aan de bestreden beschikking van 18 juli 2020, rov. 2.1 – 3.6.

Bestreden beschikking van 18 juni 2020, rov. 3.7 – 3.11.

Bedoeld is kennelijk de kinderrechter.

Op dit punt verwijst het onderdeel naar HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2321.

OP dit punt verwijst het onderdeel naar rechtbank Rotterdam 18 juni 2015,
ECLI:NL:RBROT:2015:4340 en rechtbank Rotterdam 28 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7717.

Kamerstukken II, 2008-2009, 32 015, nr. 3, blz. 28.

Kamerstukken II, 1992-1993, 23 003, nr. 3, blz. 35.

Kamerstukken II, 1992-1993, 23 003, nr. 3, blz. 35.

J.D. de Boer, W.D. Kolkman & F.R. Salomons, Mr. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 1. Personen en familierecht. Deel I. De persoon, afstamming en adoptie,
gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen, Deventer: Wolters Kluwer
2020 (410 Schriftelijke aanwijzingen).

W.M.B. Elferink, Schriftelijke aanwijzingen tijdens een ondertoezichtstelling, FJR 2018/33.

Ten aanzien van de toepassing van art. 1:263 BW door het hof wordt alleen geklaagd over –
zogezegd – de inhoud van de aanwijzing en niet over de andere aspecten van art. 1:263 BW, zodat ik
mij beperkt tot dit eerste punt.

3 Conclusie
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Nader gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg, Kamerstukken II, 2010-2011, 32 015, nr.
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2011-2012, 32 015, nr. C, blz. 18.

HR 29 maart 1985, NJ 1986/242, m.nt. L. Wichers Hoeth, W.H. Heemskerk (Enka/Dupont); HR 12
februari 1993, NJ 1993/572 (Organon/Limpens).

R.Y. Nauta, Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, commentaar op art. 807 Rv onder 2.

Kamerstukken II, 2008-2009, 32 015, nr. 3, blz. 30-31.

Nadere memorie van antwoord van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie F. Teeven,
Kamerstukken I, 2013-2014, 32 015, nr. E, blz. 14-15.

M.R. Bruning, Tekst en Commentaar BW, commentaar op art. 1:265e, nr. 2.

J.D. de Boer, W.D. Kolkman & F.R. Salomons, Mr. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht. 1. Personen en familierecht. Deel I. De persoon, afstamming en adoptie,
gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen, Deventer: Wolters Kluwer
2020 (423. Mogelijkheid dat gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door gecertificeerde instelling).

K.A.M. van der Zon, Groene Serie Personen- en familierecht, art. 1:265e BW, nr. 2.

K.A.M. van der Zon, Groene Serie Personen- en familierecht, art. 1:265e BW, nr. 2.

K.A.M. van der Zon, Groene Serie Personen- en familierecht, art. 1:265e BW, nr. 4.

HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2321, NJ 2019/88, m.nt. S.F.M. Wortmann, rov. 4.1.3.

S.F.M. Wortmann, noot bij HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2321, NJ 2019/88, nr. 4.
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2.1.

2.2.

2.3.

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. C.C. Sneper,

tegen

Stichting Jeugdbescherming Brabant,

gevestigd te [vestigingsplaats] en mede kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling (GI).

Deze zaak gaat over de minderjarige [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2011 te
[geboorteplaats] .

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

- [de vader] (hierna te noemen: de vader).

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 7 februari 2020.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 20 februari 2020, heeft de moeder
verzocht om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voormelde beschikking te vernietigen
en de schriftelijke aanwijzing nietig te verklaren dan wel vervallen te verklaren en het verzoek
geschillenregeling van de GI ex artikel 1:262b BW niet-ontvankelijk te verklaren dan wel af te
wijzen, dan wel een beslissing te nemen die het hof redelijk en in het belang van [minderjarige]
acht.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 24 maart 2020, heeft de GI verzocht
het hoger beroep van de moeder af te wijzen en de beschikking waarvan beroep in stand te laten.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 mei 2020. Deze zaak is vanwege de
onderlinge samenhang gelijktijdig behandeld met de zaak met nummer 200.277.927/01 (hoger

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.3.1.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

beroep van de moeder tegen de verlenging van de uithuisplaatsing van [minderjarige] ). In het
hoger beroep van de moeder tegen de verlenging van de uithuisplaatsing is bij afzonderlijke
beschikking beslist.

Bij de mondelinge behandeling zijn gehoord:

- de moeder, bijgestaan door mr. Sneper;

- de GI, vertegenwoordigd door de heer [vertegenwoordiger van de GI] .

De vader en de raad zijn, met berichtgeving vooraf, niet ter mondelinge behandeling verschenen.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 27 januari 2020;

- de tijdens de mondelinge behandeling door de advocaat van de moeder overgelegde stukken, te
weten een afschrift van het vonnis in kort geding van de rechtbank Oost-Brabant van 28 februari
2020 met zaaknummer C/01/355810 / KG ZA 20-99 tussen de moeder als eiseres en de vader en
de GI als gedaagden en een pleitnota.

Volgens afspraak is na de mondelinge behandeling nog ingekomen:

- het V-formulier met bijlage van de advocaat van de moeder van 15 mei 2020.

Uit de inmiddels verbroken relatie van de moeder en de vader is op [geboortedatum] 2011 te
[geboorteplaats] [minderjarige] (hierna te noemen: [minderjarige] ) geboren.

De moeder en de vader oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag over [minderjarige] uit.

[minderjarige] is sinds 4 mei 2018 onder toezicht gesteld van de GI. Zij verblijft op basis van een
machtiging tot uithuisplaatsing met ingang van 5 mei 2019 bij de vader.

Bij schriftelijke aanwijzing van 12 december 2019 heeft de GI de moeder opgedragen om de
inschrijving van [minderjarige] op de Jeroen Bosch school te [geboorteplaats] te ondertekenen.

De advocaat van de moeder heeft de rechtbank bij verzoekschrift van 20 december 2019 verzocht
deze schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren.

De GI heeft bij verzoekschrift van 16 december 2019 de rechtbank op grond van artikel 1:262b
van het Burgerlijk Wetboek (BW) verzocht om te beslissen of inschrijving van [minderjarige] op de
Jeroen Bosch school het meest aangewezen is en om ter vervanging van de toestemming van de
moeder toestemming te verlenen aan de GI om [minderjarige] op die school in te schrijven.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de moeder tot
vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing van de GI van 12 december 2019 afgewezen en
de GI ter vervanging van de toestemming van de moeder toestemming verleend tot inschrijving
van [minderjarige] op de Jeroen Bosch school te [geboorteplaats] .

De moeder kan zich met deze beschikking niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep
gekomen.

Allereerst ligt de vraag voor of tegen de bestreden beschikking waarbij de rechtbank ingevolge
artikel 1:264 BW en ingevolge artikel 1:262b BW een beslissing heeft genomen,

3 De beoordeling
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3.8.

3.9.

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.

hoger beroep is toegestaan. Het hof stelt voorop dat ingevolge artikel 807 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) tegen een zodanige beschikking geen hoger beroep open staat,
behoudens cassatie in het belang der wet.

De moeder voert in haar beroepschrift, zoals aangevuld ter mondelinge behandeling, met
betrekking tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep - kort samengevat - het volgende aan.

De moeder stelt dat zij ondanks het bepaalde in artikel 807 Rv ontvankelijk is in haar hoger
beroep, omdat er sprake is van een doorbrekingsgrond. De rechtbank is met haar beslissing
buiten het toepassingsgebied van artikel 1:263 BW en van artikel 1:262b BW getreden. Een
schriftelijke aanwijzing ex artikel 1:263 BW is uitsluitend bedoeld voor aanwijzingen omtrent de
zorg- en opvoedtaken van een ouder ten aanzien van praktische zaken en niet om een ouder
opdracht te geven in te stemmen met een schoolwisseling van een minderjarige. Een dergelijke
opdracht grijpt te diep in op de gezagspositie van een ouder. Ook de geschillenregeling van artikel
1:262b BW is in dit geval niet van toepassing. Deze bepaling is bedoeld als vangnet voor
geschillen die niet met een eigen specifieke procedure kunnen worden beslecht. Een dergelijke
procedure kan in deze zaak wel worden gevolgd: de GI had de weg van artikel 1:265e BW kunnen
bewandelen en de vader had een procedure ex artikel 1:253a BW kunnen beginnen.

Bovendien gaat het hier om een uithuisplaatsing van een minderjarige bij de andere met het
gezag belaste ouder en is er sprake van een familierechtelijk geschil: de ouders zijn het er niet
over eens naar welke school [minderjarige] zou moeten gaan. De GI heeft, waar er sprake is van
een uithuisplaatsing van een minderjarige bij de andere met het gezag belaste ouder en niet van
een pleegzorgplaatsing, geen bevoegdheid om in een dergelijk geschil in te grijpen. Alleen de
ouders kunnen ter zake een procedure beginnen.

Daar komt nog bij dat bij de rechtsingang die de GI nu heeft gevolgd, de moeder niet de
mogelijkheid van hoger beroep heeft. Indien de GI de weg van artikel 1:265e BW had gevolgd,
had die mogelijkheid voor de moeder wel opengestaan.

De GI heeft zich in het verweerschrift gerefereerd ten aanzien van de doorbreking van het
appelverbod.

Het hof overweegt als volgt.

Volgens vaste rechtspraak kan, indien de wet een hogere voorziening uitsluit, in sommige
gevallen deze uitsluiting van het hoger beroep worden doorbroken en wel indien de rechter:

1. de betreffende regeling ten onrechte heeft toegepast (buiten het toepassingsgebied van
deze regeling is getreden),

2. deze regeling ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, of

3. bij de behandeling van de zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel heeft
veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kan
worden gesproken, waarbij een motiveringsgebrek (zowel géén als een gebrekkige
motivering) geen schending van een fundamenteel rechtsbeginsel oplevert.

De moeder heeft in haar beroepschrift een grond voor doorbreking van het
rechtsmiddelenverbod van artikel 807 Rv gesteld. Gelet hierop is zij ontvankelijk in haar
hoger beroep.

Naar het oordeel van het hof is in het onderhavige geval geen sprake van de door de
moeder gestelde doorbrekingsgrond.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank niet buiten het toepassingsgebied van artikel 1:263
BW is getreden. Ingevolge dit artikel kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke
aanwijzingen geven betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Zij kan dit
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doen indien de met het gezag belaste ouder of de minderjarige niet instemmen met, dan wel
niet of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel
4.1.3, eerste lid, van de Jeugdwet of indien dit noodzakelijk is teneinde de concrete
bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.

Het hof is van oordeel dat de door de GI gegeven aanwijzing waarbij de moeder wordt
opgedragen de inschrijving van [minderjarige] voor de Jeroen Bosch school zoals aan haar
gezonden per email van 3 december 2019 te ondertekenen, behoort tot de aanwijzingen die
de GI op grond van artikel 1:263 BW kan geven.

Een zorgplan van de GI valt onder de uitvoering van een plan zoals genoemd in artikel 1:263
BW. Uit dit zorgplan komt naar voren dat [minderjarige] voorlopig bij de vader zal blijven
wonen. In dat licht vindt de GI een wijziging van de school van belang. Het hof is van oordeel
dat een redelijke uitleg van de wet meebrengt dat, nu de moeder niet meewerkt aan een
wisseling van de school, de bevoegdheid om aanwijzingen te geven op grond van het
bepaalde in artikel 1:263 BW mede omvat het opdracht geven aan de moeder om de
inschrijving voor de nieuwe school te ondertekenen.

Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank evenmin buiten het toepassingsgebied van
artikel 1:262b BW is getreden. Ingevolge dit artikel kunnen geschillen die de uitvoering van
de ondertoezichtstelling betreffen aan de kinderrechter worden voorgelegd. Het hof acht
evident dat een geschil omtrent de school de uitvoering van de ondertoezichtstelling raakt.
De moeder betwist dit ook niet.

Aan de stelling van de moeder dat de geschillenbeslechting ex artikel 1:262b BW een
vangnetbepaling is voor geschillen die niet met een eigen specifieke procedure kunnen
worden beslecht, gaat het hof voorbij. Uit de wetsgeschiedenis blijkt weliswaar dat de
wetgever verwacht dat van de geschillenregeling gebruik zal worden gemaakt in die gevallen
dat de wet niet in een specifieke procedure voorziet, maar uit de wetsgeschiedenis volgt niet
dat de wetgever de GI de mogelijkheid heeft willen onthouden om de rechtsingang van
artikel 1:262b BW te volgen wanneer de wet wél in specifieke procedures voorziet, in het
bijzonder als deze specifieke procedure zwaar(der) ingrijpt in de rechten van de ouder(s) en
het kind

Het hof gaat niet mee in de stelling van de moeder dat, mede in verband met de ruimere
rechtsbescherming ten opzichte van de artikelen 1:263 BW en 1:262b BW (in casu de
mogelijkheid van hoger beroep), de GI in dit geval de rechtsingang van artikel 1:265e BW
(gedeeltelijke overheveling van het gezag naar de GI ten behoeve van een aanmelding bij
een onderwijsinstelling) had moeten bewandelen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de
bevoegdheid van de GI om de kinderrechter te verzoeken het gezag van de ouders op
specifieke punten te laten uitoefenen door de GI indien een minderjarige met een machtiging
uit huis is geplaatst, aanvullend is op de bestaande mogelijkheden van de GI om tijdens een
ondertoezichtstelling schriftelijke aanwijzingen te geven of een vervangende toestemming te
vragen. Aangezien een gedeeltelijke gezagsbeperking voor de duur van de uithuisplaatsing
diep ingrijpt in de rechten van de ouder(s) en het kind, moet met deze mogelijkheid
terughoudend worden omgegaan. Een dergelijk zwaar middel dient achterwege te blijven
indien kan worden volstaan met een eenmalige vervangende toestemming. Het hof kan de
GI in de onderhavige zaak dan ook volgen in haar afweging om voor de inschrijving van
[minderjarige] op de Jeroen Bosch School niet de weg van artikel 1:265e BW te volgen. Ook
de uitspraak van de Hoge Raad (van 14 december 2018; ECLI:NL:2018:2321) waarnaar de
moeder in haar beroepschrift verwijst, strekt niet tot een andere conclusie.

Ten slotte volgt het hof de moeder niet in haar standpunt dat de GI, waar er in deze zaak
sprake is van een uithuisplaatsing van een minderjarige bij de andere met het gezag belaste
ouder en niet van een pleegzorgplaatsing, geen bevoegdheid heeft om in het
familierechtelijke geschil tussen de ouders over de schoolkeuze in te grijpen. Het hof is van
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oordeel dat nu het geschil binnen de ondertoezichtstelling speelt en onderdeel uitmaakt van
de ontwikkelingsbedreiging van [minderjarige] , het tevens om een geschil gaat tussen de GI
en de moeder en de GI dus van haar wettelijke bevoegdheden gebruik kan maken. Daarbij
maakt het naar het oordeel van het hof geen verschil of de minderjarige in een pleeggezin is
geplaatst of bij de andere met gezag belaste ouder.

Uit het voorgaande volgt dat het hof het hoger beroep van de moeder dient te verwerpen.

Het hof:

verwerpt het hoger beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.M.C. Dumoulin, C.N.M. Antens en E.A.M. Scheij en is op 18
juni 2020 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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wonende te [woonplaats] ,

verweerder,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. S.E.G.N. Schnabel.

Deze zaak gaat over [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2007 te [geboorteplaats] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, vestiging [vestiging] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 24 mei 2019.

Bij beroepschrift van 12 augustus 2020, met producties, ingekomen bij het hof op diezelfde
datum, heeft de grootmoeder verzocht voormelde beschikking te vernietigen en te bepalen dat er
een omgangsregeling bestaat tussen grootmoeder en [minderjarige] :

- éénmaal per maand op zaterdag van 14.30 uur tot 18.30 uur in aanwezigheid van tante [tante] ,
dan wel een neutrale tussenpersoon op een neutrale locatie (waarbij de locatie en de overdracht
wordt bepaald door een neutrale instantie aangewezen door de raad), een en ander conform
advies van de raad, althans een zodanige omgangsregeling als het hof in goede justitie zal
vermenen te behoren;

- op de verjaardag van grootmoeder;

- tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest, kosten rechtens.

Bij verweerschrift van 19 september 2020, met producties, ingekomen ter griffie op 20 september
2020, heeft de vader verzocht de bestreden beschikking te bekrachtigen, kosten rechtens.

Het hof heeft voorts kennis genomen van:

- het V6-formulier van 21 augustus 2020 van de advocaat van de grootmoeder, met producties,
ingekomen bij het hof op diezelfde datum;

- het V6-formulier van 31 augustus 2020 van de advocaat van de vader, met productie, ingekomen
bij het hof op 1 september 2020.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 september 2020. Bij die gelegenheid zijn

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.2.

3.3.
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3.5.

3.6.

3.7.1.

3.7.

3.8.

gehoord:

- de grootmoeder, bijgestaan door haar advocaat. Voor de grootmoeder is als tolk opgetreden M.
Erbek (tolkennummer 98);

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat;

- de raad: vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

Het hof heeft de minderjarige [minderjarige] in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te
maken. Zij heeft hiervan gebruik gemaakt en is voorafgaand aan de mondelinge behandeling
tijdens de mondelinge behandeling buiten aanwezigheid van partijen en overige
belanghebbenden gehoord. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de voorzitter de inhoud van
dit verhoor zakelijk weergegeven, waarna alle aanwezigen de gelegenheid hebben gekregen
daarop te reageren.

Uit de vader en de moeder, [de moeder] , is geboren:

- [minderjarige] , op [geboortedatum] 2007 (hierna te noemen: [minderjarige] ).

[minderjarige] is door de vader erkend.

De moeder van [minderjarige] is overleden op [datum] 2015. Zij was belast met het eenhoofdig
gezag over [minderjarige] . De rechtbank Limburg heeft bij beschikking van 13 oktober 2015 de
vader belast met het gezag over [minderjarige] .

[minderjarige] woont bij de vader.

Bij beschikking van 19 december 2016 is door de rechtbank Limburg een omgangsregeling tussen
[minderjarige] en de grootmoeder vastgesteld, waarbij [minderjarige] en de grootmoeder onder
begeleiding van [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] omgang hebben gedurende één zaterdag
per veertien dagen van 14.30 uur tot 18.30 uur, op de verjaardag van grootmoeder, het
Suikerfeest en het Offerfeest.

Bij de bestreden beschikking van 24 mei 2019 heeft de rechtbank de grootmoeder het recht op
omgang met [minderjarige] ontzegd.

De grootmoeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger

beroep gekomen.

De grootmoeder voert hiertoe - kort samengevat - het volgende aan. De omgang tussen
grootmoeder en [minderjarige] belast [minderjarige] niet, en is niet in strijd met haar
zwaarwegende belangen. Hoewel de grootmoeder erkent belastende uitspraken te hebben
gedaan in het bijzijn van [minderjarige] , dateren deze uit het verleden. Daarna is er nog 4
jaar omgang geweest via het Axiehuis. [minderjarige] is bang van haar vader en zij heeft
een gerepeteerd verhaal bij de rechter gehouden wat past bij ouderverstoting. In dit geval
is er sprake van grootmoedervervreemding en tantevervreemding. De impasse tussen de
grootmoeder (en de familie van grootmoeder) en de vader dient te worden doorbroken.

De vader voert - kort samengevat - het volgende aan. Het is in het belang van [minderjarige] dat
er rust komt. Hier hoort geen opgelegde omgang bij met de grootmoeder (of de familie van
grootmoeder). [minderjarige] is kwetsbaar door het verlies van haar moeder, en de onderhavige

3 De beoordeling
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3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.

procedure is voor haar belastend. [minderjarige] koestert de herinneringen aan haar moeder op
haar manier en het hebben van contact met de familie van de moeder staat daar los van. De
omgang is eerder voor [minderjarige] onveilig verlopen, doordat grootmoeder de vader probeerde
in een kwaad daglicht te stellen. De grootmoeder is bovendien ongeschikt om de omgang uit te
voeren. Zij is vaak verward, komt afspraken niet na en spreekt nauwelijks Nederlands. Eerder
werd de stress en de druk ten gevolge van de omgang voor [minderjarige] veel te hoog. De
omgang die begeleid werd vanuit het Axiehuis verliep regelmatig niet goed, ten gevolge waarvan
[minderjarige] huilend thuis kwam. [minderjarige] wil nu geen omgang meer. De houding van
[minderjarige] is het gevolg van de negatieve ervaringen met grootmoeder en de familie.

De raad heeft tijdens de mondelinge behandeling geadviseerd om via systeemtherapie de
belemmeringen die er spelen tussen de grootmoeder en de vader aan te pakken. Het doel
daarvan is niet de omgang te bewerkstelligen, maar om de volwassenenproblematiek aan te
pakken. Als de strijd op volwassenniveau beëindigd wordt en er rust komt, kan [minderjarige]
mogelijk gebruik maken van die ruimte en haar eigen keuzes maken. Als een omgangsregeling
afgedwongen zou worden, wordt daardoor de last bij haar gelegd. Dat is teveel voor
[minderjarige] . Het is voor de identiteitsontwikkeling van [minderjarige] en het zich kunnen
spiegelen aan haar naasten van belang, dat zij, indien zij daar behoefte aan heeft, terecht kan bij
de familie van haar moeder.

Het hof overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 1:377a lid 1 en lid 3 BW ontzegt de rechter het recht op omgang - al dan
niet voor bepaalde tijd - indien:

sub a: omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling
van het kind;

sub b: degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk
ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang;

sub c: het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen
omgang met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen
blijken;

sub d: omgang anderszins in strijd is met de zwaarwegende belangen van het kind.

Tussen partijen is in geschil of de grootmoeder het recht op omgang met [minderjarige]
ontzegd moet worden, dan wel nader vastgesteld dient te worden conform het verzoek van
de grootmoeder in hoger beroep.

[minderjarige] heeft vanaf haar geboorte bij haar moeder gewoond en had destijds een
contactregeling met de vader. Sinds het overlijden van haar moeder op [datum] 2015 woont
[minderjarige] bij de vader. Op verzoek van de grootmoeder heeft de rechtbank bij
beschikking van 19 december 2016 een omgangsregeling vastgesteld, waarbij [minderjarige]
- kort gezegd - omgang heeft met de grootmoeder onder begeleiding van [betrokkene 1]
en/of [betrokkene 2] gedurende één zaterdagmiddag in de veertien dagen. Er is begeleiding
geweest van de omgang vanuit het Axiehuis. Nadat de grootmoeder een verzoek had
ingediend om voornoemde regeling te wijzigen, heeft de rechtbank in de bestreden
beschikking de grootmoeder het recht op omgang met [minderjarige] ontzegd. Sindsdien is
er geen sprake meer van omgang of contact tussen [minderjarige] en de grootmoeder. Het is
voor de identiteitsontwikkeling en het zich kunnen spiegelen aan haar naasten voor
[minderjarige] zeer wenselijk dat er een vorm van omgang zou zijn tussen [minderjarige] en
de grootmoeder. Er zijn op dit moment echter teveel factoren aanwezig die een onbelaste
omgang belemmeren. Zo heeft de grootmoeder tijdens de mondelinge behandeling bij het
hof aangegeven nog altijd zeer belastend te denken over de vader. De vader ziet hierin bij
de grootmoeder, en de familie van de grootmoeder, een patroon dat voor hem een
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belemmering oplevert onbelast uitvoering te kunnen geven aan een omgangsregeling. De
raad heeft de vader en de grootmoeder tijdens de mondelinge behandeling bij het hof
geadviseerd via systeemtherapie deze problemen op volwassenenniveau aan te pakken.
Deze therapie zou niet tot doel hebben het direct herstellen van de omgang, maar veeleer
het beëindigen van de strijd tussen de volwassenen. Volgens de raad zou [minderjarige] dan
mogelijk op termijn van deze rust en ruimte gebruik kunnen maken en haar eigen keuzes
kunnen maken in het al dan niet herstellen van het contact met de grootmoeder en/of de
familie van de grootmoeder. De grootmoeder en de vader hebben beiden echter
desgevraagd tijdens de mondelinge behandeling bij het hof aangegeven niet bereid te zijn
aan deze problematiek te willen werken. Doordat zij duidelijk maken hiermee niet aan de
slag te willen gaan, leggen zij een zware last op de schouders van hun (klein)dochter
[minderjarige] , die 13 jaar oud is. Dit is volgens het hof een grote belasting voor haar, en
het dragen van een omgangsregeling onder deze omstandigheden kan niet van haar
gevergd worden.

Het hof neemt voorts in aanmerking dat [minderjarige] ook zelf uitdrukkelijk bij het hof heeft
verteld op dit moment geen omgang te willen. Zij heeft negatieve herinneringen aan eerdere
omgangsmomenten met de grootmoeder en de familie. Zij heeft echter ook aangeven dat er
mogelijk in de toekomst ruimte zou kunnen zijn voor nader contact. Op dit moment is dat
echter niet het geval.

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat het opleggen van een
omgangsregeling, dan wel het anderszins onderhouden van contact tussen de grootmoeder
en [minderjarige] op dit moment in strijd is met de zwaarwegende belangen van
[minderjarige] .

Het hof zal de beschikking waarvan beroep bekrachtigen. Het hof zal de proceskosten
compenseren, in die zin dat ieder de eigen proceskosten draagt, gelet op de aard van de
procedure.

Het hof:

bekrachtigt de tussen partijen gegeven beschikking van de rechtbank Limburg, zittingsplaats
Maastricht, van 24 mei 2019;

compenseert de proceskosten in hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.A.R.M. van Leuven, J.F.A.M. Graafland-Verhaegen en H.M.A.W.
Erven en is door mr. M.J. van Laarhoven in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2020 in
tegenwoordigheid van de griffier.

4 De beslissing
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Bijzondere kenmerken Hoger beroep
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Inhoudsindicatie
Grootouders ontvankelijk in hun verzoek tot omgang met hun kleinkinderen.
Nauwe persoonlijke betrekking aangenomen tussen de in het buitenland wonende
grootouders en de kleinkinderen, gelet op het intensievere en frequentere contact
dan gebruikelijk. Daarnaast vormen de grootouders een belangrijke link met de
familie vaderszijde nu de vader ook in het buitenland woont. Raadsonderzoek naar
de vraag of omgang in het belang van de kleinkinderen is.
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-
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2.2

2.3

[appellant]

en

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] , Schotland,

verzoekers in hoger beroep,

hierna te noemen: de grootouders,

advocaat: mr. J.F.M. van Weegberg te Den Haag

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat voorheen: mr. H. van der Heide-Boertien te Den Haag.

In zijn adviserende en/of toetsende taak is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming, regio Haaglanden,

locatie: Den Haag,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de tussenbeschikking van de
rechtbank Den Haag van 18 december 2019 en naar de eindbeschikking van de rechtbank Den Haag
van 7 april 2020 (hierna ook: de bestreden beschikking), beide uitgesproken onder voormeld
zaaknummer.

De grootouders zijn op 30 juni 2020 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

Bij het hof zijn voorts van de zijde van de grootouders de volgende stukken ingekomen:

een journaalbericht van 22 juli 2020 met bijlagen, ingekomen op 23 juli 2020;
een journaalbericht van 14 september 2020 met bijlagen, ingekomen op diezelfde datum;
een journaalbericht van 15 december 2020, ingekomen op 18 december 2020.

De mondelinge behandeling heeft op 25 februari 2021 plaatsgevonden. Ter zitting is de advocaat
van de grootouders (fysiek) verschenen. De grootouders hebben de mondelinge behandeling door

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.7

3.8

4.1

4.2

middel van een Skype-verbinding bijgewoond. De moeder is, hoewel hiertoe behoorlijk
opgeroepen, niet verschenen. De raad is overeenkomstig zijn bericht van 24 februari 2021 niet
verschenen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Uit de (inmiddels verbroken) affectieve relatie van de moeder en [naam vader] (hierna ook: de
vader) zijn de volgende kinderen geboren:

[naam minderjarige 1] , op [geboortedatum] 2011 te [geboorteplaats] (hierna te noemen:
[minderjarige 1] );
[naam minderjarige 2] , op [geboortedatum] 2013 te [geboorteplaats] (hierna te noemen:

[minderjarige 2] );
[naam minderjarige 3] , op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] (hierna te noemen:

[minderjarige 3] );

hierna gezamenlijk ook te noemen: de minderjarigen of de kleinkinderen.

De vader heeft de minderjarigen erkend.

De moeder is alleen met het gezag over de minderjarigen belast.

De minderjarigen hebben hun hoofdverblijfplaats bij de moeder.

De vader woont sinds de zomer van 2018 in [plaats] .

Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 18 december 2019 is de behandeling van de zaak
aangehouden tot 25 februari 2020 teneinde de vader op de juiste manier op te roepen en de
(groot)ouders in de gelegenheid te stellen de voor de procedure van belang zijnde stukken, zoals
het raadsrapport, over te leggen.

Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 14 januari 2020 is het verzoek van de vader tot
gezamenlijk gezag afgewezen en is een beperkte omgangsregeling tussen de vader en de
minderjarigen vastgesteld.

Bij de bestreden beschikking zijn de grootouders niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoek tot
vaststelling van een omgangsregeling met de kleinkinderen.

De grootouders zijn het niet eens met deze beslissing en verzoeken het hof de bestreden
beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, uitvoerbaar bij voorraad, hun verzoek met
betrekking tot de verzochte omgang en contacten alsnog toe te wijzen.

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Artikel 1:377a lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een kind recht heeft op omgang met zijn
ouders en met degenen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Op grond van
artikel 1:3771 lid 3 BW kan de rechter het recht op omgang slechts ontzeggen 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 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.

Aan het hof ligt allereerst de vraag voor of er al dan niet sprake is van een nauwe persoonlijke
betrekking tussen de grootouders en de kleinkinderen.

De grootouders menen dat dit het geval is. Het contact tussen de grootouders en de kleinkinderen
kan als frequenter en intensiever dan gebruikelijk worden gekwalificeerd. De grootouders wonen
al jaren in Schotland. Zij zijn eigenaar van de in Nederland gelegen woning, waar destijds de
vader de moeder met de kleinkinderen woonden, met een annex/ naastgelegen woning voor de
grootouders. Vrijwel iedere schoolvakantie kwamen de grootouders, speciaal voor de
kleinkinderen, naar Nederland. De grootouders verbleven dan in de gescheiden annex woning. De
kleinkinderen konden in- en uitlopen bij de grootouders en deden dit ook regelmatig.
Overnachtingen bij de grootouders waren door deze constructie niet nodig. Ook maakten de
grootouders verschillende uitstapjes met de kleinkinderen. De betwisting van deze frequentie en
gang van zaken door de moeder wordt door haar geenszins onderbouwd. De vermeende slechte
relatie tussen de grootouders en de moeder mag niet tot de conclusie leiden dat er geen nauwe
persoonlijke betrekking is tussen de grootouders en de kleinkinderen. Dit zijn namelijk twee
verschillende dingen. Deze relatie komt eventueel pas aan de orde bij de vraag of omgang in het
belang van de kleinkinderen is. Daarnaast moet volgens de grootouders worden meegewogen dat
de minderjarigen slechts zeer beperkt contact hebben met hun in het buitenland wonende vader.
Als zij dan ook nog opgroeien zonder contact met hun grootouders, wordt hun beeld van de familie
van hun vader wel heel eenzijdig. Tot slot benoemen de grootouders dat uit een uitspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie van 31 mei 2018 kan worden afgeleid dat een nauwe
persoonlijke betrekking niet noodzakelijk is, maar dat een persoonlijke betrekking voldoende zou
zijn.

Het hof overweegt ten aanzien van de aangehaalde uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ EU 31
mei 2018, ECLI:EU:C:2018:359, zaak C-335/17 Valcheva/Babanarakis) het volgende. In die zaak
lag de vraag voor of het begrip omgangsrecht, zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a van de Brussel
II-bis Verordening, aldus moet worden uitgelegd dat dit begrip ook ziet op omgang met andere
familieleden dan ouders, in het bijzonder grootouders. Naar het oordeel van het hof ging het in die
zaak dus puur om de vraag of het omgangsrecht van anderen dan ouders (ook) onder de
werkingssfeer van de Brussel II-bis Verordening valt. Dit betreft een vraag naar rechtsmacht, niet
naar de invulling van het begrip nauwe persoonlijke betrekking dat voor de ontvankelijkheid van
het verzoek van de grootouders van toepassing is. Voormelde uitspraak van het Hof van Justitie is
dus niet van belang in de onderhavige procedure.

Het hof is voorts, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de grootouders voldoende
aannemelijk hebben gemaakt dat sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen hen en
de minderjarigen. Het hof heeft hierbij in het bijzonder rekening gehouden met het feit dat de
grootouders in het buitenland wonen. Dit maakt immers dat de contacten niet dagelijks of

5 De motivering van de beslissing
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5.6

5.7

5.8

wekelijks (kunnen) plaatsvinden. Het volgende is van belang. De grootouders kwamen vier tot vijf
keer per jaar voor een aantal dagen naar Nederland en hebben deze bezoeken vrijwel altijd
(bewust) afgestemd op de schoolvakanties van de minderjarigen. Tijdens deze bezoeken hadden
de grootouders (zeer) regelmatig contact met de minderjarigen, mede vanwege hun verblijf in de
annex woning, dat wil zeggen de woning die direct naast de woning van de ouders van de
minderjarigen was gelegen. Naar het oordeel van het hof kan uit het voorgaande worden
opgemaakt dat het contact tussen de grootouders en de kleinkinderen ruimer was dan het
gebruikelijke contact tussen grootouders die in het buitenland wonen en hun kleinkinderen. Het
feit dat er geen bijkomende factoren waren, zoals overnachten, verzorging en opvoeding of
regelmatig oppascontact, doet hier niet aan af. De grootouders hebben ter zitting toegelicht dat
dit door de hun verblijf in de annex woning niet noodzakelijk was, en het hof acht dit aannemelijk.
De moeder heeft in hoger beroep geen verweer gevoerd en is niet ter zitting verschenen en heeft
aldus wat de grootouders hebben aangevoerd niet weersproken. Haar betwisting in eerste aanleg
van de frequentie van de contacten tussen grootouders en kleinkinderen acht het hof in het licht
van het voorgaande onvoldoende onderbouwd. Dat het contact tussen de grootouders en de
moeder is verstoord, zoals de moeder in eerste aanleg heeft gesteld, acht het hof niet
redengevend voor de vraag of sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de
grootouders en de minderjarigen. Het hof heeft daarnaast in aanmerking genomen dat de
grootouders een belangrijke link naar de familie van vaderszijde vormen nu de vader van de
minderjarigen in [plaats] woont en zij slechts beperkt contact met hem hebben. Gelet op deze
omstandigheden, zal het hof de grootouders ontvankelijk verklaren in hun verzoek.

Nu er naar het oordeel van het hof sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking hebben de
grootouders in beginsel recht op omgang met hun kleinkinderen. Dit recht kan de grootouders
slechts ontzegd worden als een van de reeds genoemde ontzegginsgronden zich voordoet. Het
hof acht zich op grond van de thans beschikbare informatie, mede omdat de moeder in hoger
beroep niet is verschenen maar in eerste aanleg wel haar bezwaren heeft geuit tegen omgang
tussen de grootouders en de minderjarigen, onvoldoende voorgelicht om nu definitief te beslissen
of een omgangsregeling vastgesteld kan worden. Daarom zal het hof de raad verzoeken
onderzoek te doen naar en advies te geven over de vraag of het – gelet op alle omstandigheden
– in het belang van de minderjarigen is om omgang te hebben met de grootouders of dat er
zwaarwegende omstandigheden zijn op grond waarvan ontzegging aan de grootouders van het
recht op omgang aan de orde zou kunnen zijn. Ook verzoekt het hof de raad te adviseren, indien
omgang tussen de grootouders en de minderjarigen mogelijk is, in welke vorm en met welke
frequentie deze kan plaatsvinden. Teneinde de raad in de gelegenheid te stellen dit onderzoek uit
te voeren, zal het hof iedere verdere beslissing ten aanzien van het verzoek van de grootouders
pro forma aanhouden tot na te noemen datum.

De grootouders hebben ter zitting verzocht om hangende het raadsonderzoek, alvast een
regeling vast te stellen voor contact tussen de grootouders en de minderjarigen. Omdat het hof
nog niet kan beoordelen of contact tussen de grootouders en de minderjarigen strijdig zou zijn
met het belang van de minderjarigen, zal het hof voor de duur van het raadsonderzoek geen
voorlopige regeling voor contact vaststellen tussen de grootouders en de minderjarigen.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

Het hof:

6 De beslissing
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verzoekt de raad een onderzoek in te stellen zoals hiervoor in rechtsoverweging 5.6 omschreven en
daarover aan het hof, voor na te noemen pro forma datum, te rapporteren en advies uit te brengen;

bepaalt dat de griffier een afschrift van de processtukken aan de raad zal toesturen;

houdt de behandeling van de zaak aan tot zaterdag 28 augustus 2021 pro forma;

bepaalt dat partijen het hof uiterlijk twee weken vóór de genoemde pro forma datum schriftelijk
berichten over de gewenste voortgang van de onderhavige procedure, waaronder de wenselijkheid
van een zitting, onder opgave van verhinderdata, of de gewenste afdoeningswijze;

wijst af het verzoek van de grootouders om een voorlopige contactregeling vast te stellen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.M. van de Poll, E.A. Mink en A.F. Mollema, bijgestaan door mr.
N. van Duijvenbode als griffier, en is op 7 april 2021 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid
van de griffier.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 26-08-2020

Datum publicatie 31-08-2020

Zaaknummer 200.269.286

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Verhuizing moeder voordat de vader met het (gezamenlijk) gezag was belast, geen
grond voor bevel terugverhuizing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JIN 2020/133 met annotatie van Vullings, R.A.H. 
EB 2020/94 

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.269.286

(zaaknummers rechtbank 474620, 474624 en 477696)

beschikking van 25 augustus 2020

inzake

[verzoekster] ,

met onbekende woon- of verblijfplaats,
verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. H. Loonstein te Amsterdam,

en
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[verweerder] ,

wonende te [A] ,

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: voorheen mr. S.N. Ziekman-Meijerink te Utrecht (onttrokken), thans mr. J.H. Weermeijer te
Leiden.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

de gecertificeerde instelling

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland,

gevestigd te Utrecht,

verder te noemen: de GI.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht (hierna: de rechtbank) van 17 april 2019 en 15 augustus 2019,
uitgesproken onder voormelde zaaknummers. De beschikking van 15 augustus 2019 wordt hierna ook
wel de bestreden beschikking genoemd.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het beroepschrift met producties, ingekomen op 14 november 2019;
het verweerschrift met producties;
een brief van de GI van 6 januari 2020;
een journaalbericht van mr. Weermeijer van 13 juli 2020 met productie.

De mondelinge behandeling heeft op 14 juli 2020 plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig:

mr. Loonstein namens de moeder;
de vader in persoon, bijgestaan door zijn advocaat;
[B] en [C] namens de GI;
[D] namens de raad voor de kinderbescherming (verder: de raad).

De moeder en de vader zijn de ouders van [de minderjarige] , geboren [in] 2018 te [E] . De vader
heeft [de minderjarige] voor haar geboorte erkend.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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Bij vonnis in kort geding van 21 december 2018 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank –
voor zover hier van belang – de moeder veroordeeld om haar medewerking te verlenen aan een
voorlopige omgangsregeling tussen de vader en [de minderjarige] gedurende tweemaal twee uur
per week, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor elke keer dat de moeder
geen medewerking verleent.

Bij arrest in kort geding van 19 maart 2020 heeft dit hof de voorlopige omgangsregeling in stand
gelaten met wijziging van de precieze invulling hiervan vanaf de datum van het arrest en met
toevoeging van een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 25.000,-.

De vader heeft de rechtbank in eerste aanleg bij verzoekschrift van 29 januari 2019 verzocht een
omgangsregeling vast te stellen tussen hem en [de minderjarige] waarbij [de minderjarige] na een
opbouwperiode zoals opgenomen in het verzoekschrift vanaf 12 november 2019 bij de vader
verblijft iedere woensdag van 18.00 tot vrijdagochtend 08.30 uur en in de even weken het
weekend van vrijdagochtend 08.30 uur tot maandagochtend 08.30 uur, waarbij partijen ieder een
gelijk aandeel zullen hebben in het halen en brengen van [de minderjarige] naar de andere ouder.

De vader heeft de rechtbank voorts verzocht te bepalen dat de moeder voor iedere keer dat zij in
strijd handelt met de door hem verzochte omgangsregeling een dwangsom verbeurt van € 1.000,-
en dat de vader, samen met de moeder, gezamenlijk met de uitoefening van het gezag over [de
minderjarige] wordt belast. Ten slotte heeft de vader de rechtbank verzocht te bepalen dat de
moeder hem uiterlijk op de eerste datum van de maand van ieder jaar schriftelijk informeert over
belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot [de minderjarige] , waarbij in ieder geval informatie
wordt verstrekt over de gezondheid en de ontwikkeling, eventuele doktersbezoeken, medische
behandelingen en medicijngebruik, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor
iedere keer dat de moeder haar informatieplicht jegens de vader niet nakomt en dat de moeder de
vader dient te consulteren over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot [de minderjarige]
.

De moeder heeft in eerste aanleg verweer gevoerd en zelfstandige verzoeken geformuleerd. De
moeder verzoekt de rechtbank, voor zover hier van belang, een omgangsregeling vast te stellen
waarbij de vader [de minderjarige] eens in de week bij zich heeft op zondagmiddag, waarbij één
van zijn ouders mee komt zowel bij het halen als bij het brengen, en de man te veroordelen tot
betaling van een kinderalimentatie van € 945,-, naar het hof begrijpt, per maand.

De vader heeft [de minderjarige] op 16 maart 2019 voor het laatst gezien.

De moeder heeft de huur van haar woning in [A] opgezegd per 1 april 2019. Sinds half april 2019
staan de moeder en [de minderjarige] in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd als
‘geëmigreerd’.

Bij tussenbeschikking van 17 april 2019 heeft de rechtbank iedere beslissing aangehouden en aan
de raad verzocht te rapporteren en adviseren over het ouderlijk gezag en de verdeling van de
zorg- en opvoedingstaken.

Bij beschikking van 25 april 2019 heeft de kinderrechter [de minderjarige] voorlopig onder toezicht
gesteld van de GI tot 3 juni 2019.

Op 28 mei 2019 heeft de raad gerapporteerd en – voor zover hier van belang – geadviseerd het
verzoek van de vader om de ouders gezamenlijk te belasten met het ouderlijk gezag over [de
minderjarige] toe te wijzen. De raad heeft zich onthouden van een advies betreffende het
vaststellen van een omgangsregeling.

Bij brief van 9 juli 2019 heeft de vader zijn verzoeken aangevuld, in die zin dat hij de rechtbank
verzoekt te bepalen dat de moeder samen met [de minderjarige] dient terug te verhuizen naar
Nederland dan wel de gemeente Utrecht en de moeder te verbieden om [de minderjarige]
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wederom buiten de Nederlandse landsgrenzen te brengen zulks op straffe van verbeurte van een
dwangsom van € 1.000 per dag dat de moeder in gebreke blijft haar medewerking te verlenen,
althans een zodanige voorziening te treffen als de rechtbank juist acht, en te bepalen dat [de
minderjarige] haar hoofdverblijf bij de vader zal hebben, waarbij de vader wordt gemachtigd om
de beschikking ten uitvoer te leggen met behulp van de sterke arm van politie en justitie, althans
de vader te machtigen om de tenuitvoerlegging van de verandering van de hoofdverblijfplaats te
bewerkstelligen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag dat de
moeder geen gehoor geeft aan de verandering van de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] ,
althans een zodanige voorziening te treffen als de rechtbank juist acht.

Bij beschikking van 18 juli 2019 heeft de kinderrechter [de minderjarige] onder toezicht gesteld
van de GI tot 18 juli 2020.

Bij de bestreden – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – beschikking heeft de rechtbank:

bepaald dat het gezag over [de minderjarige] voortaan aan de vader en de moeder toekomt;
de moeder bevolen uiterlijk voor 1 september 2019 met [de minderjarige] terug te verhuizen

naar [A] ;
bepaald dat de moeder een dwangsom verbeurt van € 250,00 voor elke dag dat zij vanaf 1

september 2019 en na betekening van die beschikking niet voldoet aan de veroordeling om met
[de minderjarige] terug te verhuizen;
als zorgregeling vastgesteld dat de vader tweemaal per week gedurende twee uur omgang

heeft met [de minderjarige] , éénmaal twee uur op een doordeweekse dag en éénmaal twee uur
op een dag in het weekend, waarbij de vader [de minderjarige] ophaalt en terugbrengt;
bepaald dat de moeder een dwangsom verbeurt van € 500,00 voor elke keer dat zij geen

medewerking aan de zorgregeling geeft;
als informatieregeling vastgesteld dat de moeder de vader uiterlijk op de eerste dag van elke

maand schriftelijk informeert over belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot [de minderjarige]
, waarbij zij in ieder geval informatie verstrekt over de verblijfplaats van [de minderjarige] , haar
gezondheid en de ontwikkeling, eventuele doktersbezoeken, medische behandelingen en
medicijngebruik;
bepaald dat de moeder een dwangsom verbeurt van € 250,00 voor elke keer dat zij geen

medewerking aan de informatieregeling geeft;
de door de moeder te verbeuren dwangsommen als hiervoor vermeld, bepaald op maximaal €

40.000,-; en
het meer of anders verzochte afgewezen.

De moeder is met acht grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. De
moeder verzoekt het hof om die beschikking te vernietigen, te bepalen dat de rechtbank zich ten
onrechte bevoegd heeft geacht, de vader niet-ontvankelijk te verklaren in zijn verzoeken in eerste
aanleg dan wel deze verzoeken alsnog af te wijzen en de verzoeken van de moeder in hoger
beroep alsnog toe te wijzen, kosten rechtens.

De vader voert verweer. De vader verzoekt het hof om bij beschikking, voor zover mogelijk
uitvoerbaar bij voorraad, de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek in hoger beroep
dan wel dat verzoek af te wijzen en de bestreden beschikking, onder verbetering dan wel
aanvulling van de gronden, te bekrachtigen, met veroordeling van de moeder in de kosten van
deze procedure, waaronder begrepen een bijdrage in de kosten van rechtskundige bijstand aan
de zijde van de vader.

Het hof zal de grieven in hoger beroep per onderwerp bespreken. Grief 8 mist zelfstandige
betekenis en zal daarom niet afzonderlijk besproken worden.

4 De omvang van het geschil
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Internationale bevoegdheid

De vader, de moeder en [de minderjarige] hebben de Nederlandse nationaliteit. De vader woont in
Nederland. De moeder en [de minderjarige] woonden in ieder geval tot maart/april 2019 in
Nederland. Onduidelijk is waar zij sindsdien verblijven. De moeder stelt dat zij en [de minderjarige]
hun gewone verblijfplaats thans in een ander land hebben, op welke grond de Nederlandse
rechter onbevoegd zou zijn van de verzoeken kennis te nemen.

Met uitzondering van het verzoek van de moeder met betrekking tot kinderalimentatie betreffen
alle voorliggende verzoeken de ouderlijke verantwoordelijkheid. Gelet op artikel 8 lid 1 van de
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 2003 (Brussel II-bis) zijn ter zake van de
ouderlijke verantwoordelijkheid bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied
waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht
aanhangig wordt gemaakt. Ingevolge artikel 16 Brussel II-bis wordt een zaak geacht bij een
gerecht aanhangig te zijn gemaakt op het tijdstip waarop het stuk waarmee het geding wordt
ingeleid bij het gerecht wordt ingediend. In deze zaak is de peildatum gelet hierop 30 januari
2019, de dag van indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank. Vast staat dat [de
minderjarige] haar gewone verblijfplaats op dat moment in Nederland had, zodat de Nederlandse
rechter bevoegd is kennis te nemen van de verzoeken die zien op de ouderlijke
verantwoordelijkheid. Een eventuele wijziging van de gewone verblijfplaats nadat de zaak
aanhangig is gemaakt, heeft geen invloed op de bevoegdheid van de Nederlandse rechter (het
perpetuatio fori-beginsel).

Gelet op artikel 15 lid 1 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (Trb. 1997, 299) is
Nederlands recht van toepassing.

Ten aanzien van het verzoek van de moeder om een door de vader te betalen bijdrage in de
kosten van verzorging en opvoeding vast te stellen, is de Nederlandse rechter bevoegd ingevolge
artikel 3 aanhef en onder a van de Verordening (EG) nr. 4/2009 (de Alimentatieverordening), nu de
vader zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

Ontvankelijkheid hoger beroep

De vader voert aan dat uit het beroepschrift niet blijkt op welke gronden de moeder de bestreden
beschikking onjuist acht, zodat niet is voldaan aan de eisen van artikel 359 in verbinding met 278
lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de moeder niet-ontvankelijk moet
worden verklaard in haar verzoeken in hoger beroep.

Gelet op de hiervoor genoemde artikelen is vereist dat blijkt (niet alleen dát de verzoeker de door
hem/haar bestreden beslissing onjuist acht, maar ook) op welke gronden de verzoeker oordeelt
dat de door hem/haar bestreden beslissing onjuist is. Dit houdt in dat het verzoek met redenen, in
hoger beroep veelal aangeduid als grieven, moet zijn omkleed. De moeder heeft acht grieven
aangevoerd. Hoewel de toelichting van een deel van deze grieven summier is, heeft de moeder
naar het oordeel van het hof voldoende aangevoerd om te kunnen komen tot een inhoudelijke
beoordeling in hoger beroep. Anders dan de vader heeft aangevoerd, heeft de moeder niet alleen
maar gesteld tegen welke rechtsoverwegingen haar hoger beroep zich richt en dat de beslissing
van de rechtbank onjuist is.

Hoor en wederhoor

5 De motivering van de beslissing
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De moeder stelt dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden nu zij geen kennis heeft
kunnen nemen van de aanvullende verzoeken van de vader in eerste aanleg.

Voor zover de moeder inderdaad niet voldoende heeft kunnen kennis nemen van en reageren op
de aanvullende verzoeken, geldt dat een dergelijk verzuim in hoger beroep kan worden hersteld.
Nu het hof de moeder voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om haar standpunt ten aanzien
van de aanvullende verzoeken van de vader kenbaar te maken, heeft hoor en wederhoor thans
op genoegzame wijze plaatsgevonden.

Gezag

Ingevolge artikel 1:253c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de tot het gezag bevoegde
ouder van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder uit wie het kind is geboren
heeft uitgeoefend, de rechtbank verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag dan wel hem
alleen met het gezag over het kind te belasten. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat indien
het verzoek ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten en de andere ouder
met gezamenlijk gezag niet instemt, het verzoek slechts wordt afgewezen indien

a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en
niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen of b.
afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

De rechtbank heeft kort gezegd overwogen dat de rechtbank met de raad van mening is dat
gezamenlijk gezag niet in strijd is met het belang van [de minderjarige] . Al vanaf de
zwangerschap is de vader bij [de minderjarige] betrokken en wil de vader graag zijn rol als
vader/opvoeder vervullen en er zijn aan de raad en de rechtbank geen omstandigheden gebleken
die gezamenlijk gezag in de weg staan.

Naar het oordeel van het hof heeft de moeder, mede gelet op het verweer van de vader,
onvoldoende aangevoerd om af te wijken van dit oordeel van de rechtbank en van het
uitgangspunt van de wetgever dat ouders gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen.

De vader heeft het hof tijdens de mondelinge behandeling verzocht om de ingangsdatum van het
gezamenlijk gezag te vervroegen tot de datum van de geboorte van [de minderjarige] .

Grieven en veranderingen of vermeerderingen van verzoek in hoger beroep dienen in beginsel bij
verzoek- of verweerschrift te worden aangevoerd dan wel plaats te vinden (HR 19 juni 2009, LJN
BI8771, NJ 2010/154). Naar het oordeel van het hof is geen sprake van (gewijzigde)
omstandigheden die een uitzondering op deze in beginsel strakke regel rechtvaardigen. Het hof
komt daarom niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van dit verzoek van de vader.

Verhuizing

Vast staat dat de moeder in maart/april 2019 met [de minderjarige] is verhuisd vanuit haar
woning in [A] . Nu de moeder op dat moment alleen was belast met het gezag over [de
minderjarige] , had zij in beginsel de bevoegdheid [de minderjarige] naar eigen inzicht te
verzorgen en op te voeden. Onder die bevoegdheid valt ook het bepalen van de woonplaats van
[de minderjarige] . Wel geldt dat de moeder ook vóór de toewijzing van het verzoek van de vader
tot gezamenlijk gezag op grond van artikel 1:247 lid 3 BW verplicht was om de ontwikkeling van
de banden van [de minderjarige] met de vader te bevorderen. Deze verplichting hangt samen met
het recht van de vader en van [de minderjarige] op omgang met elkaar. Dit recht wordt, wat
betreft de niet met het gezag belaste ouder en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking
tot het kind staat, gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 1:377a lid 1 BW en, wat het kind
aangaat, niet alleen door die laatstgenoemde bepaling, maar ook door artikel 9 lid 3 IVRK en
artikel 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de EU.

Gelet op artikel 1:377b BW was de moeder als met het gezag belaste ouder verder gehouden de
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vader op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de
persoon en het vermogen van het kind en deze te raadplegen – zo nodig door tussenkomst van
derden – over daaromtrent te nemen beslissingen.

Naar het oordeel van het hof heeft de moeder de hiervoor genoemde op haar rustende
verplichtingen op grove wijze veronachtzaamd door zonder enig bericht met [de minderjarige] te
vertrekken en tot op heden geen enkele informatie te verstrekken over (de verblijfplaats van) [de
minderjarige] , waardoor sinds maart 2019 geen enkel contact tussen de vader en [de
minderjarige] mogelijk is geweest. Dat geldt te meer nu de moeder hiermee in strijd handelde met
een door de rechter vastgestelde omgangsregeling en nu op het moment van vertrek al een
verzoek van de vader om gezamenlijk gezag aanhangig was. Anders dan de rechtbank, verbindt
het hof hieraan echter niet de conclusie dat de moeder moet worden bevolen terug te verhuizen.

Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (EVRM) rust op de nationale autoriteiten, onder wie de rechter, de
verplichting zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en hun
kinderen mogelijk te maken (vgl. EHRM 17 april 2012, zaak 805/09). In dat kader kan de rechter
bijvoorbeeld een onderzoek gelasten of een wettelijk dwangmiddel aanwenden ter effectuering
van een omgangsregeling. Noch artikel 8 EVRM, noch artikel 1:247 lid 3 BW kan hier naar het
oordeel van het hof echter grond vormen voor toewijzing van het verzoek van de vader om de
moeder te bevelen terug te verhuizen. In zoverre slaagt de vierde grief van de moeder.

Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken

De ouders hebben samen het gezag. Op grond van artikel 1:253a BW kan de rechter op verzoek
van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk
gezag. Deze regeling kan omvatten:
a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede met
overeenkomstige toepassing van artikel 1:377a, derde lid, BW een tijdelijk verbod aan een ouder
om met het kind contact te hebben;

b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;

c. de wijze waarop informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de
persoon en het vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie het kind niet zijn
hoofdverblijfplaats heeft dan wel de wijze waarop deze ouder wordt geraadpleegd;

d. de wijze waarop informatie door derden overeenkomstig artikel 1:377c, eerste en tweede lid,
BW wordt verschaft.

De rechtbank heeft bij de vaststelling van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
aansluiting gezocht bij de omgangsregeling die in kort geding was vastgesteld toen de
verblijfplaats van de moeder en [de minderjarige] nog bekend was. Het hof is net als de rechtbank
van oordeel dat deze verdeling het meest in het belang van [de minderjarige] moet worden
geacht. Anders dan de moeder aanvoert, maakt het gegeven dat de verblijfplaats van de moeder
en [de minderjarige] onbekend is niet dat – mede op basis van de wel beschikbare informatie over
de omgang in het verleden – niet kan worden beoordeeld welke zorgregeling het meest in het
belang van [de minderjarige] moet worden geacht.

Dwangsommen

Ingevolge artikel 1:253a lid 5 BW kan de rechter bij een beslissing op een verzoek als bedoeld in
het eerste of tweede lid van dat artikel desverzocht en ook ambtshalve, zulks indien geen
vergelijk tot stand komt en het belang van het kind zich daartegen niet verzet, een door de wet
toegelaten dwangmiddel opleggen, dan wel bepalen dat de beschikking of onderdelen daarvan
met toepassing van artikel 812 lid 2 Rv ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Gelet op het voorgaande artikel in verbinding met artikel 611a Rv kon de rechtbank – voor zover
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een verzoek daartoe ontbrak ook ambtshalve – dwangsommen verbinden aan de niet-naleving
van de zorg- en informatieregeling door de moeder. Nu de moeder geen enkele informatie
verstrekt over (de verblijfplaats van) [de minderjarige] en elke vorm van contact tussen de vader
en [de minderjarige] onmogelijk maakt, bestaat hiervoor voldoende aanleiding.

Gelet op de onbekendheid van de verblijfplaats van de moeder en [de minderjarige] , kan het hof
niet beoordelen in hoeverre naleving van de zorgregeling op dit moment mogelijk is. Nu deze
situatie is veroorzaakt door de moeder en deze door haar in stand wordt gehouden, ziet het hof
hierin echter geen aanleiding om af te zien van een dwangsom, mede gelet op de hiervoor
genoemde op de rechter rustende inspanningsverplichting om het recht op ‘family life’ tussen de
vader en [de minderjarige] mogelijk te maken.

Kinderalimentatie

De rechtbank heeft het verzoek van de moeder tot vaststelling van een door de vader te betalen
bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige] van € 945,- per maand
afgewezen omdat de rechtbank door gebrek aan gegevens niet heeft kunnen vaststellen wat de
draagkracht van de moeder is. Anders dan de moeder aanvoert, levert het ontbreken van
gegevens over de draagkracht van de moeder voldoende grond op voor afwijzing van haar
verzoek. De moeder heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom moet worden uitgegaan van
haar schatting dat zij voor een kwart in de kosten van verzorging en opvoeding van [de
minderjarige] dient bij te dragen. Voorts zij de door haar overgelegde inkomensgegevens summier
en verouderd, nu de vader onweersproken heeft gesteld dat de moeder haar
arbeidsovereenkomst inmiddels heeft opgezegd. De huidige financiële situatie van de moeder is
volstrekt onbekend. Daarmee heeft de moeder ook in hoger beroep niet aan de op haar rustende
stelplicht voldaan.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, slaagt de vierde grief deels en falen de overige
grieven van de moeder. Het hof zal de bestreden beschikking vernietigen voor zover dit het bevel
tot terugverhuizing en de daaraan verbonden dwangsom betreft, bekrachtigen voor het overige
en beslissen als hierna vermeld.

Het hof ziet mede in de proceshouding van de moeder aanleiding de moeder als de overwegend in
het ongelijk te stellen partij te veroordelen in de kosten van de procedure in hoger beroep
overeenkomstig het liquidatietarief.

De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van de vader zullen worden
vastgesteld op € 2.148,- voor salaris advocaat (tarief II, € 1.074,- per punt, 1 punt voor het
verweerschrift, 1 punt voor de mondelinge behandeling).

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 15 augustus 2019,
voor zover deze het bevel tot terugverhuizen en de daaraan verbonden dwangsom betreft en in
zoverre opnieuw beschikkende:

6 De slotsom

7 De beslissing
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wijst af het verzoek van de vader om te bepalen dat de moeder samen met [de minderjarige] dient
terug te verhuizen naar Nederland dan wel de gemeente Utrecht en haar te verbieden om [de
minderjarige] wederom buiten de Nederlandse landsgrenzen te brengen op straffe van verbeurte van
een dwangsom;

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 15 augustus
2019, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, voor het overige;

veroordeelt de moeder in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de
vader vastgesteld op € 2.148,- voor salaris advocaat;

verklaart deze beschikking voor zover het de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij
voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A. Smeeïng-van Hees, I.G.M.T. Weijers‑van der Marck en M.E.L.
Klein, bijgestaan door mr. H. Bouhuys als griffier, en is op 25 augustus 2020 uitgesproken in het
openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.
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2.1.

tegen

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. M.A.P.J. van den Biggelaar.

Deze zaak gaat over [minderjarige 1] (hierna: [minderjarige 1] ), geboren te [geboorteplaats] op

[geboortedatum] 2007, en [minderjarige 2] (hierna: [minderjarige 2] ), geboren te [geboorteplaats]
op

[geboortedatum] 2010 (hierna gezamenlijk: de kinderen).

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 2 juni 2020.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 13 augustus 2020, heeft de moeder,
voor zover thans nog van belang, verzocht voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw
rechtdoende te bepalen dat:

- aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend om met de kinderen naar [plaats 1] te
verhuizen, althans dat zij met de kinderen naar een dorp gelegen binnen een straal van 15
kilometer rondom [plaats 2] mag verhuizen, en de kinderen aldaar mag inschrijven in de
Basisregistratie Personen op het adres [adres] , te [postcode] [plaats 1] , althans op een adres in
[plaats 2] of op een adres gelegen binnen een straal van 15 kilometer rondom [plaats 2] ;

- aan de moeder vervangende toestemming te verlenen om [minderjarige 1] als leerling in te
schrijven met ingang van schooljaar 2020/2021 op het [college 1] College te [plaats 3] en
[minderjarige 2] met ingang van het schooljaar 2020/2021 in te schrijven als leerling op de
dichtstbijzijnde basisschool gerekend vanaf het nieuwe adres van de moeder;

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.2.1.

3.2.2.

3.1.

- de zorgregeling tussen de vader en de kinderen wordt gewijzigd in die zin dat de kinderen bij de
vader verblijven gedurende een weekend per twee weken vanaf vrijdag na school (uiterlijk om
16.00 uur) tot en met zondag, alsmede tweewekelijks op donderdag vanuit school tot
vrijdagochtend voor school of in een weekend waarin de kinderen bij de moeder verblijven van
vrijdag vanuit school tot zaterdag om 12.00 uur, alsmede de gehele herfstvakantie en extra op
Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en de dagen dat de kinderen roostervrij zijn
van school, waarbij de overige vakanties en feestdagen in onderling overleg tussen partijen bij
helfte worden verdeeld; de moeder draagt zorg voor het halen en brengen van de kinderen en zij
stimuleert de kinderen om dagelijks contact met de vader te hebben via Skype of Whatsapp.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 22 september 2020, heeft de vader
verzocht de verzoeken van de moeder in hoger beroep af te wijzen en voormelde beschikking te
bekrachtigen, met veroordeling van de moeder in de proceskosten in beide instanties.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 16 november 2020. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de moeder, bijgestaan door mr. Mans;
de vader, bijgestaan door mr. Van den Biggelaar;
de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

Het hof heeft [minderjarige 1] in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te maken.

Zij heeft hiervan gebruik gemaakt en is voorafgaand aan de mondelinge behandeling buiten
aanwezigheid van partijen en overige belanghebbenden gehoord. Tijdens de mondelinge
behandeling heeft de voorzitter de inhoud van dit gesprek zakelijk weergegeven, waarna alle
aanwezigen de gelegenheid hebben gekregen daarop te reageren.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 12 mei 2020;
de beschikking van dit hof van 1 oktober 2020 op het verzoek tot het treffen van voorlopige

voorzieningen;
het V-formulier met bijlagen van de advocaat van de vader, ingekomen op 5 november 2020;
het V-formulier met bijlagen van de advocaat van de moeder, ingekomen op 9 november 2020.

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest. Uit het huwelijk van partijen zijn [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] geboren. Partijen oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen uit.

Bij beschikking van 24 juli 2019 heeft de rechtbank Oost-Brabant de echtscheiding tussen
partijen uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is op 11 november 2019 ingeschreven
in de registers van de burgerlijke stand. Bij de echtscheidingsbeschikking is de
hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de moeder bepaald en is een contactregeling tussen
de kinderen en de vader vastgesteld zoals in die beschikking is weergegeven. Het verzoek
van de moeder strekkende tot het verkrijgen van vervangende toestemming om met de
kinderen naar Oostenrijk te mogen verhuizen is afgewezen.

Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant van
18 november 2019 is de moeder – kort gezegd – veroordeeld om terug te verhuizen naar
een woning in [woonplaats] dan wel naar een woning gelegen binnen een straal van 20
kilometer gerekend vanaf de gemeentegrenzen van de gemeente [woonplaats] en zichzelf
en de kinderen aldaar op het nieuwe woonadres in te schrijven in de Basisregistratie
Personen.

3 De beoordeling

257



3.3.

3.4.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:

- bepaald dat de moeder binnen twee weken na de uitspraakdatum van de beschikking terug
dient te verhuizen naar [woonplaats] casu quo een direct aan [woonplaats] grenzende gemeente
en zichzelf en de kinderen aldaar dient in te schrijven in de Basisregistratie Personen, op straffe
van een dwangsom van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per
dag dat de moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, met een maximum van €
50.000,--;

- bepaald dat voor het geval de moeder niet tijdig heeft voldaan aan het hiervoor bepaalde, de
echtscheidingsbeschikking van 24 juli 2019 wordt gewijzigd met ingang van de datum waarop de
moeder uiterlijk weer in [woonplaats] had moeten wonen, en bepaald dat de kinderen - totdat de
moeder weer een woning in [woonplaats] casu quo een aan [woonplaats] grenzende gemeente
heeft en daar haar intrek heeft genomen - hun hoofdverblijf bij de vader hebben, waarbij de
kinderen bij de moeder verblijven overeenkomstig de zorgregeling die voor de vader geldt (zoals
bij de echtscheidingsbeschikking is bepaald en in de bestreden beschikking op onderdelen is
gewijzigd) en de moeder veroordeeld om aan deze regeling mee te werken op straffe van een
dwangsom van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per dag dat
de moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, met een maximum van € 50.000,--;

- de vader toestemming verleend ter vervanging van de toestemming van de moeder om
[minderjarige 1]

in te schrijven als leerling van het [college 2] College te [woonplaats] voor het schooljaar
2020/2021;

- de bij de echtscheidingsbeschikking vastgestelde zorgregeling gewijzigd en een zorgregeling
tussen de vader en de kinderen bepaald zoals in de bestreden beschikking is weergegeven.

Bij deze beschikking heeft de rechtbank tevens afgewezen:

- het primaire verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te verlenen om met de
kinderen naar Oostenrijk te verhuizen alsmede de bijkomende verzoeken (inschrijving school,
wijziging zorgregeling met de vader);

- het subsidiaire verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te verlenen om met
de kinderen naar [plaats 2] te verhuizen alsmede de bijkomende verzoeken (inschrijving school,
wijziging zorgregeling met de vader);

- het meer subsidiaire verzoek van de moeder om een raadsonderzoek te gelasten;

- het meest subsidiaire verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te verlenen om
de kinderen met ingang van het schooljaar 2020/2021 in te schrijven op scholen in [plaats 4] .

Bij beschikking van 1 oktober 2020 van dit hof op het verzoek van de moeder tot schorsing van
de uitvoerbaar verklaring bij voorraad en tot het treffen van voorlopige voorzieningen heeft dit hof,
naar aanleiding van de tussen partijen tijdens de mondelinge behandeling getroffen regeling voor
de duur van de hoger beroepsprocedure en de intrekking door de moeder van haar verzoeken, de
moeder niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaar verklaring bij
voorraad en in het verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen en verstaan dat partijen
voor de duur van de hoger beroepsprocedure de volgende zorgregeling almede de volgende
bijkomende punten hebben afgesproken:

- in week 1: de kinderen verblijven bij de moeder vanaf donderdag na school tot maandagochtend
voor school;

- in week 2 en in week 3: de kinderen verblijven bij de moeder vanaf vrijdag na school tot
maandagochtend voor school;

- in week 4: de kinderen verblijven bij de moeder vanaf donderdag na school tot vrijdagochtend
voor school. Aansluitend verblijven de kinderen bij de vader vanaf vrijdag na school tot
maandagochtend voor school;

- in al deze gevallen haalt en brengt de moeder de kinderen;
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3.5.

3.6.

- de kinderen worden niet betrokken - ook niet via de telefoon - bij keuzes en emoties van de
ouders;

- de kinderen blijven op school in [woonplaats] ;

- partijen nemen in week 38 (14 september 2020 tot en met 20 september 2020) contact op met
Buro [buro] .

De moeder kan zich met de bestreden beschikking (deels) niet verenigen en zij is hiervan in hoger
beroep gekomen. Het hoger beroep van de moeder richt zich niet tegen de afwijzing van het
primaire verzoek.

De moeder voert, samengevat, het volgende aan.

Voor de moeder is sprake van een noodzaak om naar Zuid-Limburg te verhuizen. Het is haar niet
gelukt in of rondom [woonplaats] een betaalbare en geschikte woning te vinden. Er geldt een
lange inschrijftermijn en de moeder voldoet niet aan de toewijzingscriteria voor een particuliere
huurwoning. De betaalbare woningen voldoen niet qua woonoppervlak en huisdieren zijn veelal
niet toegestaan. Omdat de moeder geen adres had waar zij zich kon inschrijven en zij geen
onderdak had voor zichzelf, de kinderen en de huisdieren was zij genoodzaakt om zich bij haar
ouders in [plaats 2] te vestigen. De moeder komt uit Limburg en los van haar voormalige werk en
relatie heeft zij geen binding met [woonplaats] . Zij heeft tijdens het huwelijk ook altijd
aangegeven dat zij terug wil naar Limburg.

Binnen het huwelijk is al besproken dat de logopediepraktijk niet door de moeder zal worden
voortgezet en deze is op 18 december 2019 verkocht. De moeder heeft gesolliciteerd op vacatures
in [woonplaats] maar zij is afgewezen. Zij heeft per september 2020 een brasserie in [plaats 1]
overgenomen en zij woont er boven.

De moeder heeft net als de vader het recht om haar leven opnieuw vorm te geven en dit recht
moet ook gerespecteerd worden. Het is in het belang van de kinderen dat zij hun hoofdverblijf bij
de moeder hebben. [minderjarige 1] en [minderjarige 2] hebben deze wens zelf ook. [minderjarige
1] heeft dit kenbaar gemaakt en aan haar mening is onvoldoende gewicht toegekend. De kinderen
hebben verdriet omdat zij bij de moeder willen zijn en alhoewel de moeder probeert om dit
verdriet te neutraliseren, wordt zij hiermee wel geconfronteerd. De vader geeft ook aan niet te
weten hoe hij moet omgaan met dit verdriet. De moeder heeft altijd voor het overgrote deel van
de opvoeding en verzorging van de kinderen zorggedragen. [minderjarige 1] en [minderjarige 2]
doen voor tal van dagelijkse bezigheden een beroep op de moeder. De moeder heeft niet het
gevoel dat de vader haar dezelfde ruimte geeft in het contact met de kinderen als andersom.
Vanwege zijn wisselende diensten is de vader beperkt beschikbaar voor de kinderen, terwijl de
moeder tijdens de schooltijden werkzaam is en zij daarbuiten beschikbaar is voor de kinderen.
[minderjarige 1] en [minderjarige 2] zijn wel degelijk verbonden met en sociaal geïntegreerd in de
omgeving van [plaats 2] . Enerzijds doordat zij deze omgeving tijdens het huwelijk regelmatig
bezochten omdat opa en oma moederszijde, de zus van de moeder en de neefjes er wonen, en
anderzijds vanwege het feit dat [minderjarige 1] en [minderjarige 2] daar inmiddels maandenlang
woonachtig zijn (geweest). [minderjarige 1] en [minderjarige 2] kennen de buurtkinderen en de
tennisclub. Doordat de moeder zich geen woning kan veroorloven in de wijk waar de vader
woonachtig is, komen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] in [woonplaats] of omgeving in een
geheel nieuwe omgeving terecht. Zij zijn immers niet bekend met andere wijken en omliggende
dorpen. Vanwege de afstand zullen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] naar een nieuwe school
moeten, welke overigens sowieso zal wijzigen. [minderjarige 2] gedijt niet goed op haar huidige
school en partijen zouden op zoek gaan naar een andere school. [minderjarige 1] gaat naar de
middelbare school waardoor het voor haar mogelijk is om een nieuwe start te maken in Zuid-
Limburg. Het is dan ook juist in het belang van de kinderen dat zij meeverhuizen naar het voor
hen bekende en vertrouwde Zuid-Limburg en zij hebben die wens zelf ook geuit. De
contactregeling met de vader blijft dan in stand. Indien de moeder een woning kan betrekken in
[woonplaats] of een omliggende gemeente is het van belang dat [minderjarige 1] naar een
middelbare school gaat die op fietsafstand ligt en niet te ver verwijderd is van de sociale omgeving
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3.7.

waar zij zal gaan wonen en het [college 2] College voldoet hier niet aan.

De moeder heeft wel degelijk een doordachte en goed voorbereide keuze gemaakt in de situatie
waarin zij zich bevond. De voorgenomen verhuizing naar Oostenrijk heeft zij destijds voorbereid.
Omdat de moeder geen toestemming kreeg voor deze verhuizing moest zij een oplossing vinden
voor haar woningnood en de verhuizing naar opa en oma moederszijde was de meest passende
en best denkbare keuze. De moeder en de kinderen hebben daar een eigen leefgedeelte. De
moeder heeft alles voor de kinderen zoveel mogelijk laten doorlopen. Zij bracht de kinderen naar
school in [woonplaats] , zorgde ervoor dat de contactregeling met de vader werd nageleefd en zij
nam de volledige reiskosten voor haar rekening. De vader heeft hiertegen toen niets ondernomen.
Ten aanzien van de school heeft de moeder het logischerwijze bij de oriënterende fase gehouden
en de kinderen niet zonder toestemming ingeschreven. De schoolkeuze stond wel al vast voor het
geval de moeder en de kinderen in de omgeving van [plaats 2] zouden gaan wonen.

De moeder biedt voldoende alternatieven om voor de vader de gevolgen van de verhuizing te
compenseren en/of te verzachten. De nu geboden compensatiemomenten zijn wel te combineren
met de werkzaamheden van de vader. Ook neemt de moeder het halen en brengen voor haar
rekening. De verhuizing heeft geen gevolgen voor de band tussen de vader en de kinderen en de
frequentie van het contact. De vader is nimmer betrokken geweest bij sportactiviteiten van de
kinderen. [minderjarige 1] en [minderjarige 2] sporten niet meer in [woonplaats] , maar alleen in
Zuid-Limburg.

Het is correct dat de verstandhouding tussen partijen momenteel niet goed is. Het
mediationtraject leidt hopelijk tot verbetering. De vader verwijt de moeder dat zij niet voldoende
overlegt maar de vader overlegt zelf niet met de moeder.

Waarom het perspectief van de kinderen in [woonplaats] ligt en niet elders kan liggen, is niet
gemotiveerd.

Van de moeder kon niet worden verwacht dat zij binnen twee weken een woning in [woonplaats]
zou kunnen huren en betrekken. Dat is in een periode van ruim een jaar niet gelukt. Ook had de
moeder nog verplichtingen in verband met een huurovereenkomst van een woning in [plaats 4] ,
waardoor zij de financiële toets niet doorstaat. Verder voldoet de moeder niet aan de
toelatingscriteria om als huurder te worden toegelaten.

Het is niet redelijk dat er dwangsommen zijn opgelegd. De moeder komt uitspraken ook na zonder
dwangsommen. Deze dienen in ieder geval gematigd te worden gelet op het geringe inkomen van
de moeder en omdat zij volledig is ingeteerd op haar vermogen. Ook is het opleggen van dubbele
dwangsommen niet gerechtvaardigd. De dwangsommen leiden ook tot discussie tussen partijen.

De vader voert, samengevat, het volgende aan.

Voor de moeder bestaat geen noodzaak om te verhuizen. De moeder weet sinds begin 2018 dat
de vader nimmer toestemming zal geven voor een verhuizing. De vader heeft in kort geding
moeten vorderen dat de moeder met de kinderen vanuit [plaats 2] terug zou komen naar
[woonplaats] . Met voldoende inspanning is het wel mogelijk om een woning in [woonplaats] en
omgeving te vinden. De wijk waar de vader woont heeft woningen in alle prijsklassen. En de
andere wijken van [woonplaats] liggen op fietsafstand van elkaar. De moeder heeft ook een forse
overwaarde uit de voormalige echtelijke woning ontvangen. De moeder probeert nu een noodzaak
te creëren door in [plaats 1] iets te huren en daar een horecagelegenheid te gaan exploiteren.

De moeder heeft er zelf voor gekozen haar goedlopende logopediepraktijk te verkopen. De vader
heeft dat altijd een onverstandige keuze gevonden en haar gewezen op haar financiële
verantwoordelijkheden. De moeder heeft zich niet ingespannen om ander werk in [woonplaats] te
vinden. Zij heeft slechts twee afwijzingen overgelegd. Dat de moeder een café in [plaats 1] gaat
uitbaten en daarvoor verplichtingen is aangegaan, valt niet te rijmen met de door de moeder
gestelde huurverplichtingen in [plaats 4] . Het lijkt weer een nieuw ondoordacht plan te zijn en het
is de vraag hoe zij dit gaat combineren met de zorg voor de kinderen en haar frequente trips naar
haar partner in Oostenrijk.

Het recht van de moeder op de vrijheid om haar eigen leven in te richten wordt begrensd door de
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rechten en belangen van de kinderen en de vader. De moeder is niet bezig met het belang van de
kinderen, maar met haar eigen belang De moeder blijft [minderjarige 1] en [minderjarige 2] te veel
beïnvloeden met haar eigen standpunten en zij blijft aan hen trekken. De kinderen zijn erg
gevoelig voor het manipulatieve gedrag van de moeder en zij voelen zich verantwoordelijk voor
haar geluk. De kinderen zullen de moeder nooit tegenspreken in haar wensen. Als het de wens
van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] is dat zij bij de moeder willen wonen, ligt het op de weg
van de moeder om aan die wens tegemoet te komen en terug te verhuizen. Het is niet
belangrijker voor de kinderen om in de buurt van opa en oma moederszijde en hun tante te
wonen, dan in de buurt van hun vader. [plaats 2] is misschien een vertrouwde omgeving voor de
kinderen geworden, maar zij zijn daar niet geworteld; dat zijn zij in [woonplaats] . Tijdens het
huwelijk kwamen de kinderen maximaal eenmaal per maand in [plaats 2] en het familienetwerk
van de moeder is minder close dan de moeder doet voorkomen. De moeder heeft het onnodig
gecompliceerd en emotioneel moeilijker gemaakt door de kinderen lid te maken van sportclubs en
hen verzorgpony’s te geven in [plaats 2] , teneinde de kinderen zoveel mogelijk uit hun sociale
leven in [woonplaats] weg te halen. De wijziging van het hoofdverblijf vergde een omschakeling
voor de kinderen, maar het gaat goed en zij zitten prima op hun plek bij de vader. De kinderen
mogen uitspreken dat zij liever bij de moeder wonen en zij mogen hun voorkeur hebben. De vader
heeft zijn leven afgestemd op [minderjarige 1] en [minderjarige 2] . Hij heeft geen wisselende
diensten. Hij begeleidt de kinderen met huiswerk en dagelijkse bezigheden, maar hij vindt
zelfredzaamheid ook belangrijk. Tijdens het huwelijk had de vader een substantieel aandeel in de
zorg en is hij altijd betrokken (geweest) bij activiteiten van de kinderen. Zo nu en dan regelt de
vader opvang voor de kinderen, maar daar is niets op tegen. [minderjarige 1] gaat naar het
[college 2] College en zij heeft zelf voor deze school gekozen. Haar wereld is ook groter geworden
sinds zij naar de middelbare school gaat. Deze school ligt centraal in [woonplaats] en er gaan ook
kinderen uit omliggende gemeenten naartoe. Het [college 1] in [plaats 4] is 13 kilometer fietsen
vanuit [plaats 1] . Bij de vader is [minderjarige 1] vrolijk en actief. [minderjarige 2] heeft het
inderdaad lastiger op school, maar een verandering van school biedt hiervoor geen oplossing en
partijen hadden dit ook niet afgesproken. [minderjarige 2] heeft het nodig dat er rust komt in de
thuissituatie. Zij start met toneel en dans in [woonplaats] .

Het is niet juist dat de vader de moeder geen extra contact met de kinderen gunt. Vanwege de
overgang die de wijziging in het hoofdverblijf meebracht heeft de vader duidelijkheid willen
scheppen omdat het niet hielp dat de moeder er steeds tussendoor kwam met haar aanwezigheid
en manipulaties. Als de moeder het de kinderen in de toekomst gunt om het leuk te hebben bij de
vader, ontstaat er meer ruimte voor flexibiliteit in het contact. Overigens was de moeder niet
flexibel ten aanzien van het contact tussen de vader en de kinderen.

De verhuizing van de moeder is in het geheel niet voorbereid en doordacht. Zij huppelt van het
ene wilde plan naar het andere. De moeder heeft de kinderen in [woonplaats] van school gehaald.

De compensatiemogelijkheden van de moeder zijn voor de vader niet acceptabel en realistisch.
Het aanbod van de moeder om de extra kosten in verband met de contactregeling voor haar
rekening te nemen is van ondergeschikt belang. De vader heeft er ook geen vertrouwen in dat de
moeder die kosten in de toekomst voor haar rekening zal blijven nemen. De vader kiest ervoor om
geen ‘weekendpapa’ te zijn. [minderjarige 1] en [minderjarige 2] moeten vrij tussen de ouders
kunnen bewegen, maar dat gaat niet als de moeder op deze afstand woont. De afstand heeft wel
degelijk gevolgen voor de contactregeling en de band tussen de vader en kinderen. De vader zal
dan geen rol van betekenis meer spelen in het leven van de kinderen.

De verstandhouding tussen de ouders laat zeer te wensen over. Het mediationtraject is inmiddels
stopgezet. Partijen gaan Buro [buro] benaderen voor een nieuw traject.

Dat de huurverplichtingen die de moeder nog in [plaats 4] zou hebben in de weg staat aan het
huren van een woning in [woonplaats] blijkt nergens uit.

De dwangsommen zijn terecht opgelegd omdat de moeder er blijk van heeft gegeven zich niet te
houden aan gerechtelijke uitspraken. Zonder de dwangsom zouden de kinderen nog altijd niet bij
de vader ingeschreven zijn. De dwangsommen zijn redelijk en voor matiging bestaat geen
aanleiding. De strijd wordt niet verergerd door de opgelegde dwangsommen maar doordat de
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3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.

moeder zich niet aan de uitspraken houdt waardoor zij dwangsommen verbeurt.

Indien het hoofdverblijf van de kinderen bij de moeder wordt bepaald, sluit de contactregeling uit
de bestreden beschikking het meest aan bij de behoeften van de kinderen en de vader.

De raad heeft, kort samengevat, het volgende naar voren gebracht.

Kinderen zouden niet moeten hoeven kiezen, maar dat moeten [minderjarige 1] en [minderjarige
2] wel. De raad ziet geen noodzaak voor [minderjarige 1] en [minderjarige 2] om te verhuizen. Het
sociale leven van de kinderen bevindt zich nog in [woonplaats] . [minderjarige 1] is dit schooljaar
op de middelbare school gestart en het is niet verstandig om daar op korte termijn verandering in
aan te brengen. Het is belangrijk dat er een uitspraak komt over de verhuizing zodat partijen
kunnen gaan werken aan het verbeteren van hun communicatie met behulp van Buro [buro] .

Het hof overweegt het volgende.

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent
de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd.

Vervangende toestemming verhuizing

De gezamenlijke gezagsuitoefening van partijen brengt mee dat de moeder voor het
wijzigen van de woonplaats van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] toestemming van de
vader behoeft. Indien de ouders het hierover niet eens worden zal de rechter hierover een
beslissing nemen.

Bij een dergelijke beslissing dient het hof - conform vaste rechtspraak - alle omstandigheden
in acht te nemen en alle belangen af te wegen.

Hoewel het belang van de minderjarige een overweging van de eerste orde dient te zijn bij
deze belangenafweging, kunnen andere belangen zwaarder wegen dan het belang van de
minderjarige.

Naar het hof is gebleken verblijven [minderjarige 1] en [minderjarige 2] sinds 16 juni 2020
bij de vader.

Het hof gaat niet mee met de stelling van de moeder dat een verhuizing naar Zuid-Limburg
noodzakelijk is/was. Zo is niet gebleken dat de moeder zich voldoende heeft ingespannen
om in (de omgeving van) [woonplaats] een passende woning te verkrijgen. De moeder heeft
daarentegen aangegeven dat zij geen binding meer heeft met (de omgeving van)
[woonplaats] en dat zij al tijdens het huwelijk graag terug wilde naar Zuid-Limburg. Ten
aanzien van de mogelijkheid om via een urgentieverklaring in aanmerking te komen voor een
woning in (de omgeving van) [woonplaats] heeft de moeder tijdens de mondelinge
behandeling van het hof verklaard dat het een half jaar kon duren voordat zij een woning
toegewezen zou krijgen en dat er dan sprake zou zijn van een vaste huurtermijn (van een
jaar). Dit wilde zij niet omdat (onderhavige) procedure nog liep. Het hof leidt hieruit af dat de
moeder niet alles op alles heeft gezet om woonruimte in [woonplaats] en omgeving te
vinden.

Ook bestond er geen noodzaak om in verband met haar werk naar Zuid-Limburg te
verhuizen. Vast is komen te staan dat de moeder nog tot eind 2020 inkomsten genereerde
uit haar voormalige logopediepraktijk in [woonplaats] en dat zij deze heeft verkocht.

De moeder heeft een drietal sollicitaties overgelegd op vacatures in (de omgeving van)
[woonplaats] . Hiermee heeft de moeder eveneens onvoldoende aangetoond dat zij geen
werk kon vinden in (de omgeving van) [woonplaats] , dan wel daar als zelfstandig
ondernemer aan de slag kon gaan.

Dat de moeder net als de vader het recht wil hebben om haar leven opnieuw vorm te geven
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3.9.7.

en dat dit recht ook gerespecteerd moet worden, laat onverlet dat ook de belangen van de
kinderen en die van de vader hierbij in het geding zijn. Volgens de moeder is het in het
belang van de kinderen dat zij hun hoofdverblijf bij de moeder hebben. [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] hebben deze wens zelf ook en zij zijn bekend met de omgeving van Zuid-
Limburg.

Het hof heeft goed gehoord dat [minderjarige 1] in het gesprek genoemd onder 2.4 heeft
laten blijken dat zij graag bij de moeder in Limburg wil wonen, maar zoals de eerste rechter
heeft overwogen, is het aan het hof om hierover een beslissing te nemen, nu de ouders dit
geschil aan hem hebben voorgelegd.

Het hof zal hierbij alle belangen betrekken, waaronder het in standhouden van het goede
contact van de kinderen met de vader.

[minderjarige 1] en [minderjarige 2] zijn geboren en opgegroeid in [woonplaats] , hun vader
woont daar, zij gaan in [woonplaats] naar school en hun sociale leven speelt zich nog altijd
(grotendeels) daar af. Ook indien de moeder in een andere wijk of in de omgeving van
[woonplaats] zou komen te wonen, is het niet aannemelijk dat hun sociale leven zich om die
reden zal verplaatsen. Zo heeft de moeder in dat verband niet weersproken dat in ieder
geval de andere wijken van [woonplaats] op fietsafstand van elkaar liggen en
onweersproken is dat op de school van [minderjarige 1] ook kinderen uit omliggende
gemeenten komen.

Hoewel de moeder de wens heeft om naar de haar van ouds vertrouwde omgeving te
verhuizen en zij, naar het hof is gebleken, inmiddels een woning heeft gevonden in [plaats
1] en daar een brasserie runt, hetgeen het voor haar bemoeilijkt om terug te keren naar (de
omgeving van) [woonplaats] , maakt dit nog niet dat het daarmee in het belang is voor de
kinderen om naar [plaats 1] te verhuizen. Dit alles komt voor rekening en risico voor de
moeder, nu de moeder de keuze heeft gemaakt om te verhuizen zonder dat zij hiertoe, zoals
hiervóór is overwogen, genoodzaakt was. De moeder is daarbij in haar keuze waar zij met
haar kinderen wil wonen, niet standvastig, want waar zij in de onderhavige procedure
(ingeleid bij verzoekschrift van 8 november 2019) toestemming vraagt om naar Zuid-Limburg
te verhuizen, was haar voornemen in de echtscheidingsprocedure nog om naar Oostenrijk te
verhuizen. Dit alles acht het hof niet in het belang van de kinderen.

De vader woont in een voor de kinderen veilige en vertrouwde omgeving en is voornemens
daar te blijven wonen. [minderjarige 1] is inmiddels gestart op de middelbare school in
[woonplaats] en lijkt het daar naar haar zin te hebben. Niet is gebleken dat het hoofdverblijf
van de kinderen bij de vader in strijd met hun belangen zou zijn. Uit het gesprek met
[minderjarige 1] kwam weliswaar naar voren dat zij een uitgesproken voorkeur heeft om bij
de moeder te wonen, maar zij heeft geen bezwaren geuit tegen het wonen bij de vader, zij
het dat zij bij hem graag een eigen kamer wil hebben. Verder heeft [minderjarige 1]
aangegeven dat zij goed met de vriendin van de vader kan opschieten.

Niet is gebleken dat de moeder de verhuizing naar [plaats 1] voldoende heeft doordacht en
voorbereid. Evenmin is gebleken dat de moeder hierover overleg heeft gevoerd met de
vader. Zoals hiervóór is overwogen heeft de moeder zich in eerste instantie gericht op een
verhuizing naar Oostenrijk, vervolgens naar [plaats 2] en nu naar [plaats 1] , hetgeen lijkt
voort te komen uit haar wens om zich in eerste instantie bij haar partner in Oostenrijk te
vestigen en in tweede instantie in de omgeving van haar ouders te willen wonen. Zij heeft
daarbij niet, dan wel onvoldoende vanuit de belangen van de kinderen gedacht. Het hof
neemt verder over hetgeen de rechtbank heeft overwogen onder 4.11 en maakt dat tot het
zijne.

De door de moeder geboden compensatie voor het contactverlies tussen de vader en de
kinderen staat naar het oordeel van het hof nog altijd niet in verhouding tot het verlies aan
structurele contacturen. Net als de eerste rechter heeft overwogen zijn op dit moment
vanwege de nog jonge leeftijd van de kinderen, de structurele doordeweekse contacten van
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groot belang. Weliswaar geeft de moeder aan dat zij graag in overleg met de vader tot een
contactregeling komt die naar ieders tevredenheid is, maar de betrokkenheid van de vader
bij het dagelijkse leven van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] , bij hun (buiten)schoolse en
sport- activiteiten en de mogelijkheid tot het hebben van spontane contactmomenten buiten
de contactregeling om, wordt door de afstand substantieel beperkt. Dit zal er dan ook toe
leiden dat de band tussen de vader en de kinderen en de rol van de vader zal veranderen.
Daarbij zal de vader vanwege zijn werk niet altijd in staat zijn om de kinderen op te vangen
tijdens de compensatiemomenten.

Dat de moeder het halen en brengen en de extra kosten van de contactregeling na de
verhuizing voor haar rekening neemt, acht het hof van ondergeschikt belang.

Duidelijk is dat de verstandhouding tussen de ouders ernstig is verstoord en dat zij niet,
althans onvoldoende, in staat zijn tot constructieve communicatie en overleg. Met de raad
acht het hof het van belang dat partijen het traject bij Buro [buro] zullen voortzetten
teneinde hun onderlinge verstandhouding en communicatie te verbeteren. Het is aan
partijen om zich in te zetten met het resultaat dat de kinderen het zowel bij de moeder als
bij de vader prettig mogen hebben en dat zij niet tussen de ouders hoeven te kiezen.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen is het hof van oordeel dat het recht van de
moeder en haar belang om met [minderjarige 1] en [minderjarige 2] te verhuizen en de
vrijheid om haar leven opnieuw in te richten niet zwaarder weegt dan het belang van de
kinderen en de vader bij een voortgezet verblijf van de kinderen in [woonplaats] of
omgeving.

Het hof acht het onjuist dat de rechtbank een dwangsom heeft verbonden aan de aan de
moeder opgelegde verplichting om terug te verhuizen naar (de omgeving van) [woonplaats] .
Immers het was voldoende wanneer de moeder, wanneer zij niet zou terugverhuizen, eraan
zou meewerken dat de kinderen weer bij de vader zouden wonen. Aan die laatste
verplichting was ook een dwangsom verbonden, maar ook daarvoor ziet het hof niet
voldoende aanleiding.

Contactregeling

In het geval van een geschil omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken kan
de rechter, gelet op artikel 1:377e BW in samenhang met artikel 1:253a lid 4 BW, een
eerdere beslissing dienaangaande dan wel een door de ouders onderling getroffen
zorgregeling wijzigen op grond dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd. De rechter
neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Het hof acht de contactregeling, welke partijen zijn overeenkomen tijdens de mondelinge
behandeling op het verzoek van de moeder tot schorsing van de uitvoerbaar verklaring bij
voorraad en tot het treffen van voorlopige voorzieningen, het meest wenselijk in het belang
van de kinderen. Weliswaar geeft de moeder aan dat zij deze regeling te beperkt vindt
indien het hoofdverblijf van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] bij de vader wordt bepaald
en wil zij dat de kinderen dan ieder weekend bij haar verblijven, maar het hof acht het niet in
het belang van de kinderen indien zij geen enkel weekend meer in [woonplaats]
doorbrengen. Het sociale leven van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] speelt zich af in
[woonplaats] en zij moeten ook af en toe een weekend met de vader kunnen zijn.

Het hof zal geen regeling inzake de verdeling van de feest- en vakantiedagen bepalen. Het
hof gaat er van uit dat partijen dit in onderling overleg tijdens hun traject bij Buro [buro]
regelen.

Het voorgaande leidt tot de navolgende beslissing.
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3.11.

Proceskosten

Het hof zal de proceskosten in beide instanties compenseren, nu partijen gewezen echtgenoten
zijn en wijst het verzoek van de vader dan ook af.

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 2 juni 2020, wat
betreft de oplegging van een dwangsom zowel voor het geval de moeder niet naar [woonplaats] zou
terugverhuizen als voor het geval zij niet zou meewerken aan hoofdverblijf bij de vader, en voorts wat
betreft de daarbij vastgestelde contactregeling;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

stelt omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen de vader en de moeder met
betrekking tot [minderjarige 1] en [minderjarige 2] een contactregeling vast, inhoudende dat de
kinderen bij de moeder verblijven:

- in week 1: vanaf donderdag na school tot maandagochtend voor school;

- in week 2 en in week 3: vanaf vrijdag na school tot maandagochtend voor school;

- in week 4: vanaf donderdag na school tot vrijdagochtend voor school; aansluitend verblijven de
kinderen bij de vader vanaf vrijdag na school;

waarbij de moeder zorgdraagt voor het halen en brengen van de kinderen;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen,
voor het overige;

compenseert de proceskosten in hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.F.A.M. Graafland-Verhaegen, H. van Winkel en C.L.M. Smeets
en is op 14 januari 2021 uitgesproken door mr. P.P.M. van Reijsen in het openbaar in tegenwoordigheid
van de griffier.

4 De beslissing
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Inhoudsindicatie
Ten tijde van verhuizing had alleen moeder gezag. De verzoeken van moeder
moeten worden getoetst aan de hand van de ruime maatstaf die geld bij eenhoofdig
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Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 23 juli 2020

Zaaknummers: 200.275.991/01 en 200.275.991/02

Zaaknummers eerste aanleg: C/02/363577 / FA RK 19-4931

in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante in principaal hoger beroep,

verweerster in incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. J. Gravesteijn,

tegen
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2.1.

2.2.

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in principaal hoger beroep,

appellant in incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. M. Krijger.

Deze zaak gaat over [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidwest Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg van 31 januari 2020.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 19 maart 2020, en gewijzigd in het
verweerschrift op het incidenteel hoger beroep van 30 april 2020 heeft de moeder verzocht
voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende bij beschikking, voor zover mogelijk
uitvoerbaar bij voorraad:

I. te bepalen dat de moeder heeft mogen verhuizen naar [woonplaats moeder] en daar met de
[minderjarige] kan blijven wonen, waarbij [minderjarige] haar hoofdverblijf heeft bij de moeder;

II. een zorgregeling vast te stellen, inhoudende dat [minderjarige] bij de vader zal zijn gedurende
een weekend per veertien dagen, vanuit school tot zondag 17.00 uur. Verder een verdeling van de
vakanties zoals overeengekomen in het ouderschapsplan maar vermeerderd met een uitbreiding
naar drie weken aaneengesloten in de zomervakantie en ieder kwartaal een extra weekend,
althans een zodanige regeling als het hof juist acht;

III. bij wege van voorlopige voorziening te bepalen dat de uitvoerbaarheid bij voorraad van de
bestreden beschikking opgeschort wordt tot het moment dat het hof een eindbeslissing in deze
zaak zal geven;

IV. te bepalen dat bij wijze van voorlopige voorziening aan de moeder vervangende toestemming
wordt verleend om [minderjarige] in te schrijven op een school in [woonplaats moeder] .

Bij verweerschrift tegen de door de moeder verzochte voorlopige voorziening, ingekomen ter
griffie op 7 april 2018, heeft de vader verzocht:

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.2.1.

2.2.2.
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2.3.

-
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2.4.

I. bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in haar
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, dan wel de door haar verzochte
voorziening af te wijzen.

Tevens heeft de vader incidenteel hoger beroep ingesteld en verzocht voormelde beschikking te
vernietigen voor zover daarbij de door de vader verzochte wijziging van de hoofdverblijfplaats van
[minderjarige] is afgewezen en opnieuw rechtdoende, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad:

II. de hoofdverblijfplaats van [minderjarige] te wijzigen en te bepalen dat zij voortaan haar
hoofdverblijf bij de vader zal hebben en

III. bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat:

primair:

A. [minderjarige] voor de duur van deze procedure wordt toevertrouwd aan de vader, met ingang
van de eerste dag na afgifte van de in deze te geven (tussen)beschikking waarop [minderjarige]
op grond van de door de rechtbank in eerste aanleg vastgestelde zorgregeling bij de vader
verblijft, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag dat de moeder na
betekening van de te geven beschikking met voldoening daarvan in gebreke blijft;

B. aan de vader vervangende toestemming wordt verleend om [minderjarige] in te schrijven op de
openbare basisschool [openbare basisschool] , gevestigd aan de [adres] te [woonplaats vader] ,
dan wel:

subsidiair:

C. te bepalen dat de moeder de bij de bestreden beschikking vastgestelde zorgregeling dient na
te komen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per zorgcontact dat de
moeder na betekening van de te geven beschikking met voldoening daaraan in gebreke blijft.

Bij verweerschrift tegen het principaal hoger beroep met producties, ingekomen ter griffie op
30 april 2020, heeft de vader verzocht zoals hiervoor in rov. 2.2 weergegeven.

Bij verweerschrift tegen de door de vader verzochte voorlopige voorzieningen alsmede het
incidenteel hoger beroep, ingekomen ter griffie op 30 april 2020, heeft de moeder verzocht
de verzoeken van de vader in incidenteel hoger beroep en tot het treffen van voorlopige
voorzieningen af te wijzen en het subsidiaire verzoek tot bepaling van een dwangsom ter
nakoming van de door de rechtbank bepaald zorgregeling af te wijzen dan wel te matigen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 1 mei 2020. In verband met de RIVM-
maatregelen rondom het COVID-19 virus (corona) heeft de mondelinge behandeling digitaal via
beeldbellen plaatsgevonden. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

de moeder, bijgestaan door mr. Gravesteijn;
de vader, bijgestaan door mr. Krijger;
de raad, vertegenwoordigd door mr. [vertegenwoordiger van de raad] ;

Tijdens de mondelinge behandeling zijn partijen overeengekomen dat zij (nogmaals) via mediation
zouden proberen tot afspraken te komen. Afgesproken is dat partijen het hof hierover uiterlijk op
29 mei 2020 om 12.00 uur informeren. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, brengt de
raad binnen een week schriftelijk advies uit en hebben partijen een week de gelegenheid om
daarop te reageren.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

het V6-formulier van de advocaat van de moeder d.d. 30 april 2020 met daarbij het proces-
verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg d.d. 12 december 2019;
de brief van de advocaat van de moeder d.d. 27 mei 2020;
de brief van de advocaat van de vader d.d. 27 mei 2020;
de brief van de raad d.d. 5 juni 2020;
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de brief van de advocaat van de moeder d.d. 11 juni 2020;
de brief van de advocaat van de vader d.d. 16 juni 2020.

In het principaal en incidenteel hoger beroep:

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad.

Uit de relatie van partijen is geboren:

- [minderjarige] (hierna: [minderjarige] ), op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] .

De moeder heeft tot 14 januari 2020 alleen het gezag over [minderjarige] uitgeoefend. Vanaf 14
januari 2020 oefenen partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag over [minderjarige] uit.

[minderjarige] heeft het hoofdverblijf bij de moeder.

Bij de bestreden – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – beschikking, heeft de rechtbank, voor
zover in hoger beroep van belang,:

bepaald dat [minderjarige] het hoofdverblijf bij de moeder heeft;
de moeder in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van maximaal twee maanden na de

datum van de beschikking samen met [minderjarige] terug te verhuizen naar [woonplaats vader]
of directe omgeving;
een zorgregeling vastgesteld zoals in die beschikking is weergegeven.

De rechtbank heeft – voor zover in hoger beroep van belang – de verzoeken van de vader om te
bepalen dat [minderjarige] haar hoofdverblijf bij de vader zal hebben, een zorgregeling vast te
stellen zoals door de vader verlangd en [minderjarige] voor de duur van de procedure aan hem
toe te vertrouwen, afgewezen. Ook de verzoeken van de moeder om haar vervangende
toestemming te verlenen om met [minderjarige] te verhuizen naar [woonplaats moeder] , althans
daar te blijven wonen en de door de moeder verlangde zorgregeling heeft de rechtbank
afgewezen.

Partijen kunnen zich met deze beslissingen niet verenigen en zij zijn hiervan in hoger beroep
gekomen.

De moeder voert het volgende aan.

De partner van de moeder is ZZP-er en de bedrijven die hem inhuren zijn gevestigd in [plaats] . De
reisafstand tussen [woonplaats vader] en [plaats] is te groot en slapen in een hotel is (financieel)
niet vol te houden. [woonplaats moeder] is voor de moeder en haar partner een logische keuze
omdat de partner daar lange tijd heeft gewoond en een netwerk heeft opgebouwd. De moeder
heeft werk gevonden in [woonplaats moeder] . Hierdoor is zij financieel gebonden aan de
randstad en [woonplaats moeder] . Haar werk is op korte reisafstand en goed te combineren met
de zorg voor [minderjarige] .

De moeder en haar partner vormen vanaf begin mei 2019 een nieuw gezin samen met
[minderjarige] en de dochter van de partner. Ook het belang van deze minderjarige moet worden
meegewogen. Een verhuizing zou voor beide minderjarigen zeer ingrijpend zijn. Indien de moeder
met [minderjarige] terug naar [woonplaats vader] moet verhuizen dan is zij genoodzaakt de
samenleving te verbreken en weer in te trekken bij haar ouders. Ook zal het vinden van een
nieuw dienstverband lastiger zijn, alsook het vinden van een betaalbare woning voor alleen
haarzelf. (de partner kan niet meeverhuizen naar [woonplaats vader] ).

[minderjarige] is niet dusdanig geworteld in [woonplaats vader] dat een verhuizing niet in haar
belang zou zijn. Zij is meermalen in haar leven verhuisd. Zij gaat nog niet naar school en heeft
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3.5.

geen sociaal netwerk van vriendjes, clubs, verenigingen etc. in [woonplaats vader] .

Ten tijde van de verhuizing was de moeder eenhoofdig met het gezag belast. Een procedure om
vervangende toestemming voor de verhuizing te vragen, lag niet voor de hand. Ook al waren er
afspraken gemaakt om tot gezamenlijk gezag te komen, dan was dat op dat moment nog niet
gerealiseerd. De vader maakte hiertoe ook geen aanstalten. De moeder had over gezamenlijk
gezag overigens gemengde gevoelens.

Het is niet juist dat partijen eind juni 2019 samen de school hebben uitgezocht voor [minderjarige]
en dat de vader nauw betrokken was bij de verzorging en opvoeding van [minderjarige] .

De moeder heeft met het oog op haar verhuizing getracht voorstellen te doen om tot een
verdeling van de zorg te komen waardoor de vader gecompenseerd wordt voor de vermindering
door de week. De vader wil hierover niet praten. De moeder is het eens met het advies van de
raad van 5 juni 2020.

De vader voert het volgende aan.

Een schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan allen bij incidenteel verzoek worden
gedaan. De moeder is dan ook niet-ontvankelijk in dat verzoek. Subsidiair dient het verzoek te
worden afgewezen.

De moeder heeft een partner met een zeer hoog eigen komen. Hij heeft maandenlang
doordeweeks in hotels overnacht en wist op zeer korte termijn een woning in [woonplaats
moeder] te huren. De moeder baseert haar verhuisbeslissing volledig op de baan van haar
partner. Het moet ervoor worden gehouden dat de financiële middelen er zijn om de terug
verhuizing naar Zeeland te bekostigen.

De dienstbetrekking is de moeder pas na de beslissing van de rechtbank aangegaan. Zij wist toen
dat er een reële kans bestond dat zij zou moeten terugverhuizen. Zij kan haar baan ook weer
opzeggen. De vader heeft de indruk dat de moeder de terugverhuizing zo lang mogelijk uit
probeert te stellen in de hoop dat deze in een later stadium van de procedure niet meer in het
belang van [minderjarige] te achten is. Daarmee maakt de moeder misbruik van recht en handelt
zij in strijdt met de belangen van [minderjarige] .

Wanneer de moeder zich niet houdt aan de verplichting terug te verhuizen, dient het hoofdverblijf
van [minderjarige] bij de vader te zijn. Partijen hebben afgesproken dat zij dicht bij elkaar blijven
wonen en de zorgtaken zoveel mogelijk tussen hen beiden verdelen. Van een verhuizing naar
[woonplaats moeder] was ten tijde van de ondertekening van het ouderschapsplan geen sprake.

De vader ontkent dat de moeder steeds de hoofverzorging van [minderjarige] voor haar rekening
heeft genomen. De moeder werkte wel, zodat het grootste deel van de zorgtaken bij de vader lag.
Ook daarna heeft de moeder de zorg steeds met haar werk gecombineerd en [minderjarige]
veelvuldig bij haar ouders en die van de vader ondergebracht. Na de verbreking van de relatie
nam de vader een gelijkwaardig deel in de zorgtaken voor zijn rekening. De vader kan deze
zorgtaken aan en kan ze combineren met zijn werk. De vader heeft een zeer hechte band met
[minderjarige] en zij is bekend en vertrouwd met de sociale omgeving van de vader. Tot voor kort
was dat ook de omgeving waarin zij geworteld was en opgroeide.

De moeder maakt keuzes die vooral in haar eigen belang en die van haar partner zijn.

In reactie op het advies van de raad heeft de vader aangegeven dat een motivering van het
advies ontbreekt en dat de raad niet heeft getoetst aan de hand van de in de praktijk
geformuleerde criteria bij gezamenlijk gezag. De raad is ook voorbij gegaan aan een groot risico
dat schuilt in de handelwijze van de moeder. Zij heeft haar plannen zonder overleg en in weerwil
van de ter zitting gedane toezeggingen en de uitspraak doorgezet. Het is een reëel risico dat
[minderjarige] en de vader lopen dat de moeder een dergelijke stap in de toekomst opnieuw en
op deze wijze zet. Dat [minderjarige] al langere tijd in [woonplaats moeder] woont is niet
voldoende om het verzwaarde toetsingskader opzij te zetten. De raad lijkt niet te beseffen dat
[minderjarige] thans wel dagelijks de gevolgen ondervindt van het feit dat het (zorg)contact met
haar vader en andere mensen uit haar sociaal netwerk in (de omgeving van) [woonplaats vader]
ingrijpend is verminderd omdat er geen uitvoering is gegeven aan het kort geding vonnis en de
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3.9.
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beschikking waarvan beroep. Door COVID-19 lag het maatschappelijk en sociaal leven stil en ging
[minderjarige] niet naar school, zodat niet gezegd kan worden dat [minderjarige] thans geworteld
is in [woonplaats moeder] .

De raad heeft in de brief van 5 juni 2020 geadviseerd dat moeder alsnog toestemming moet
krijgen voor de verhuizing. Dat in deze situatie niet alles in goed overleg is gegaan tussen de
ouders is voor de raad geen reden om [minderjarige] terug te laten verhuizen. Nu zij al langere
tijd in [woonplaats moeder] woont is haar belang om haar verblijf (leven) daar te continueren
groter dan het belang van de vader om de moeder en [minderjarige] weer naar [woonplaats
vader] te laten verhuizen. In de zorgregeling kan een zekere compensatie gegeven worden.

Het hof acht zich op grond van de stukken en hetgeen op de mondelinge behandeling is
besproken voldoende voorgelicht om een verantwoorde beslissing te nemen.

Voorlopige voorzieningen

Omdat het hof bij deze beschikking einduitspraak doet hebben partijen geen belang meer bij de
door hen verzochte voorlopige voorzieningen voor de duur van deze procedure. Het hof komt aan
een inhoudelijke bespreking van die verzoeken dan ook niet toe. De verzoeken zullen worden
afgewezen.

Verhuizing en zorgregeling

Het hof stelt vast dat de moeder ten tijde van de verhuizing (oktober 2019) met het eenhoofdig
gezag over [minderjarige] was belast. Dit betekent dat de moeder de bevoegdheid had om
[minderjarige] naar eigen inzicht te verzorgen en op te voeden. Dit recht omvatte mede het
bepalen van de woonplaats van [minderjarige] . De bevoegdheden van de moeder werden
begrensd door, althans de moeder diende bij het gebruik van haar bevoegdheden rekening te
houden met, haar verplichting om als gezaghebbende ouder de ontwikkeling van de banden
tussen [minderjarige] en de vader te bevorderen. Aan een beslissing tot verhuizing van de moeder
kon in het licht van deze uitgangspunten in de weg staan dat de belangen van [minderjarige]
ernstig in het gedrang zouden komen of de ontwikkeling van de banden tussen [minderjarige] en
de vader ernstig zou worden geschaad. Het hof oordeelt, anders dan de rechtbank, dat er in het
onderhavige zaak geen bijkomende omstandigheden zijn die maken dat van dit uitgangspunt zou
moeten worden afgeweken en het verzwaarde toetsingskader zoals in het geval van gezamenlijk
gezag zou moeten worden toegepast. Hoewel partijen in de vaststellingsovereenkomst van 18
december 2018 overeengekomen zijn dat zij gezamenlijk gezag over [minderjarige] zouden gaan
hebben, zijn partijen er destijds niet toe overgegaan dit daadwerkelijk te regelen. De vader heeft
daartoe pas stappen gezet toen hem duidelijk werd dat de moeder met [minderjarige] naar
[woonplaats moeder] zou verhuizen. De aanvankelijke intentie om gezamenlijk het gezag uit te
oefenen maakt niet dat als gevolg van die intentie een maatstaf moet worden toegepast die geldt
bij gezamenlijk gezag. Aldus hanteert het hof bij zijn beoordeling van de verzoeken van de
moeder de -ruime- maatstaf die geldt bij eenhoofdig gezag. In dat verband overweegt het hof het
volgende.

De belangen van [minderjarige] komen door de verhuizing naar [woonplaats moeder] niet
ernstig in het gedrang. De raad heeft in eerste aanleg geconstateerd dat [minderjarige] een
meisje is met draagkracht en dat het voor haar niet uitmaakt waar ze woont, als ze maar contact
houdt met de voor haar belangrijke hechtingsfiguren, waaronder de vader. Hoewel het, aldus de
raad, makkelijker is wanneer partijen dicht bij elkaar wonen, moet de moeder ook de kans
geboden worden om een nieuwe relatie aan te gaan en een leven met diegene op te bouwen. De
veiligheid van [minderjarige] is niet in gevaar als zij in [woonplaats moeder] zou wonen met de
moeder en een uitgebreide zorgregeling kan hebben met de vader, aldus de raad.
In hoger beroep heeft de raad, zoals hiervoor in rov. 3.6 weergegeven, geadviseerd de moeder
toestemming te geven voor de verhuizing.

Uit de overgelegde stukken en hetgeen ter mondelinge behandeling naar voren is gekomen is het
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3.12.

3.13.

hof evenmin gebleken dat de belangen van [minderjarige] door de verhuizing ernstig in het
gedrang komen.

De ontwikkeling van de banden tussen [minderjarige] en de vader worden evenmin ernstig
geschaad. [minderjarige] heeft in haar jonge leven slechts in beperkte mate samengewoond met
haar moeder en vader. Het contact tussen [minderjarige] en de vader is door de verhuizing
weliswaar verminderd en zodra [minderjarige] naar school gaat, zal ook het contact op donderdag
niet meer mogelijk zijn, maar de vermindering is niet dusdanig dat daardoor aan de zware
verhuiscriteria moet worden getoetst. Het hof zal wel de zorgregeling conform het verzoek van de
moeder aanpassen zodat [minderjarige] bij de vader zal zijn gedurende een weekend per veertien
dagen op vrijdag vanuit school tot zondag 17.00 uur en verdeling van de vakanties zoals
overeengekomen in het ouderschapsplan, vermeerderd met een uitbreiding naar drie weken
aaneengesloten in de zomervakantie en ieder kwartaal een extra weekend. Daarbij haalt de vader
[minderjarige] op vrijdag op uit school en haalt de moeder [minderjarige] op zondag op bij de
vader. Met deze wijzigingen in de zorgregeling wordt naar het oordeel van het hof voldoende
tegemoet gekomen aan de belangen van de vader.

Hoofdverblijf

Uit het voorgaande volgt dat de moeder wordt toegestaan om met [minderjarige] in
[woonplaats moeder] te blijven wonen. Daaruit volgt ook dat het verzoek van de vader om te
bepalen dat [minderjarige] haar hoofdverblijf bij de vader zal hebben, wordt afgewezen.

Afsluitende conclusie

Op grond van het voorgaande zal het hof de beschikking waarvan beroep vernietigen, voor
zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en het verzoek van de moeder om met
[minderjarige] te mogen verhuizen naar [woonplaats moeder] alsnog toewijzen.

Het hof:

op het principaal en incidenteel hoger beroep:

vernietigt de tussen partijen gegeven beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 31
januari 2020 wat betreft de verhuizing en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

bepaalt dat de moeder met [minderjarige] naar [woonplaats moeder] heeft mogen verhuizen;

wijzigt de “basisverdeling contactregeling” in de vaststellingsovereenkomst van 18 december 2018
aldus dat [minderjarige] om de week en voorts een extra weekend per kwartaal van vrijdagmiddag na
school tot zondagmiddag 17.00 uur bij de vader verblijft, waarbij vader [minderjarige] op vrijdag
ophaalt bij de moeder en de moeder [minderjarige] op zondag ophaalt bij de vader;

4 De beslissing
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wijzigt artikel 6.2 van de “vakanties, feestdagen en andere vrije dagen” in de
vaststellingsovereenkomst van 18 december 2018 aldus dat [minderjarige] in de zomervakanties drie
aaneengesloten weken bij de vader verblijft, waarbij vader [minderjarige] ophaalt bij de moeder en de
moeder [minderjarige] op zondag ophaalt bij de vader;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen voor
het overige;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. van Winkel, C.N.M. Antens en E.A.M. Scheij en is op 23 juli
2020 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van mr. L. Kramer, griffier.
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Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Vervangende toestemming verhuizing naar België. Verzoek schorsing
uitvoerbaarheid bij voorraad.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2020/95 

Uitspraak

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 27 augustus 2020

Zaaknummers: 200.281.255/01 en 200.281.255/02
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in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

wonende op een voor het hof onbekend adres in België,

in deze zaak uitdrukkelijk woonplaats gekozen hebbende op het kantooradres van haar advocaat,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. J. Mulder,

tegen

[de vader] ,
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2.1.

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. A.E. Bakker.

Deze zaak gaat over de minderjarigen:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] , hierna te noemen:
[minderjarige 1] ;
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2010 te [geboorteplaats] , hierna te noemen:

[minderjarige 2] ;
[minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats] , hierna te noemen:

[minderjarige 3] .

In deze zaak is als belanghebbende aangemerkt:

Stichting Jeugdbescherming Brabant,

kantoorhoudende te [kantoorplaats] ,

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling (de GI).

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidoost Nederland, locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 21 juli 2020.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 28 juli 2020, heeft de moeder verzocht
in incident:

primair: de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de bestreden beschikking te
schorsen totdat het hof op het beroep van de moeder heeft beslist, althans een beslissing te
geven als het hof juist acht;
subsidiair:

I. te bepalen dat de moeder met de kinderen uiterlijk op 1 september 2020 vanuit België moet
terugkeren naar Nederland en de kinderen bij een gemeente in Nederland worden ingeschreven
en niet met ingang van vier weken na de datum van de bestreden beschikking;

II. te bepalen dat de moeder, naast terugkeer naar de oude woonplaats in Brabant, ook mag

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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verhuizen naar een andere woonplaats in Nederland binnen een straal van 1 ½ uur rijden (gelijk
aan de afstand tussen de woning van de vader en de vorige woonplaats van de moeder en de
kinderen in Nederland), vanaf de woning van de vader dan wel om vervangende toestemming te
verlenen om te verhuizen naar (omgeving) [plaats 1] (straal van 20 km vanaf [plaats 1] );

III. althans een beslissing te geven als het hof juist acht,

in de hoofdzaak:

primair: de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende aan de moeder
alsnog vervangende toestemming te geven om met de kinderen te verhuizen naar België;
subsidiair: voor het geval het verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te

geven om naar België te verhuizen in hoger beroep wordt afgewezen:

I. een bijzondere curator ex artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek (BW) te benoemen voor de
kinderen;

II. de moeder vervangende toestemming te verlenen om, naast terugverhuizing naar de vorige
woonplaats in Nederland, te verhuizen naar een andere woonplaats in Nederland binnen een
straal van 1 ½ uur rijden (gelijk aan de afstand tussen de woning van de vader en de vorige
woonplaats van de moeder en de kinderen in Nederland), vanaf de woning van de vader dan wel
om vervangende toestemming te verlenen om te verhuizen naar (omgeving) [plaats 1] (straal van
20 km vanaf [plaats 1] );

III. althans een beslissing te geven als het hof juist acht.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 12 augustus 2020, heeft de vader
verzocht:

primair: het beroep van de moeder af te wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen;
subsidiair: het verzoek van de moeder om vervangende toestemming te verlenen om te

verhuizen naar [plaats 1] toe te wijzen en de verzoeken voor het overige af te wijzen.

Bij zelfstandig verzoek heeft de vader verzocht een dwangsom te bepalen inhoudende dat de
moeder, nadat de verhuizing en wijziging van de verblijfplaats van de kinderen naar [plaats 1]
heeft plaatsgevonden, een dwangsom dient te betalen aan de vader, voor iedere dag dat de
moeder in de toekomst zonder toestemming van de vader of zonder vervangende toestemming
van de rechtbank de verblijfplaats van de kinderen (wederom) wijzigt.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2020. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de moeder, bijgestaan door mr. Mulder;
de vader, bijgestaan door mr. Bakker;
de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

De GI heeft bij brief van 4 augustus 2020 het hof bericht tijdens de mondelinge behandeling
niet te zullen verschijnen.

Het hof heeft de minderjarige [minderjarige 1] in de gelegenheid gesteld zijn mening
kenbaar te maken.

Hij heeft hiervan gebruik gemaakt en hij heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling
ter zitting buiten aanwezigheid van zijn ouders en hun advocaten en de medewerker van de
raad een gesprek gehad met het hof, in bijzijn van de griffier. Ter zitting heeft de voorzitter
de inhoud van dit gesprek zakelijk weergegeven.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

de brief van de GI d.d. 4 augustus 2020;
het V6-formulier met bijlagen van de advocaat van de moeder d.d. 6 augustus 2020 (productie

41);
het V6-formulier met bijlagen van de advocaat van de moeder d.d. 13 augustus 2020.
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In het principaal en incidenteel appel:

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Het internationale karakter van de zaak vraagt een beoordeling van de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter. Het hof is, na dit ambtshalve te hebben onderzocht, met de rechtbank van
oordeel dat de Nederlandse rechter in deze zaak rechtsmacht heeft.

Nu de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de verzoeken is Nederlands recht
van toepassing (artikel 15 lid 1 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996).

Inhoudelijk

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad.

Uit de relatie van partijen zijn de hiervoor genoemde minderjarigen [minderjarige 1] , [minderjarige
2] en [minderjarige 3] (tezamen ook: de kinderen) geboren.

De vader heeft de kinderen erkend.

Partijen oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen uit.

De kinderen hebben het hoofdverblijf bij de moeder.

Bij beschikking van 6 oktober 2017 zijn de kinderen onder toezicht gesteld van de GI. Deze
ondertoezichtstelling is laatstelijk verlengd tot 31 januari 2021.

De ouders hebben sinds 2016 diverse procedures bij de rechtbank Gelderland, zittingsplaats
Arnhem gevoerd over de vaststelling van een zorgregeling.

Bij tussenbeschikking d.d. 15 februari 2017 is een voorlopige zorgregeling vastgesteld,
inhoudende dat de kinderen eenmaal per twee weken op zondag van 11:00 tot 14:00 uur bij de
vader verblijven. Voorts heeft de rechtbank de raad verzocht te rapporteren en te adviseren over
de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
Bij tussenbeschikking van 20 oktober 2017 stelde de rechtbank vast dat de zorgregeling

moeizaam verliep met als gevolg dat de kinderen klem komen te zitten tussen de ouders. De
gezinsvoogd kreeg de opdracht te onderzoeken of uitbreiding van de contactmomenten aan de
orde was en iedere verdere beslissing werd aangehouden;
Eind december 2017 is de moeder zonder toestemming van de vader met de kinderen vanuit

[plaats 2] verhuisd naar een geheim adres in de regio [plaats 3] .
Bij vonnis in kort geding van 11 januari 2018 heeft de voorzieningenrechter de moeder
veroordeeld tot nakoming van de voorlopige zorgregeling zoals deze is bepaald in de beschikking
van 15 februari 2017, met dien verstande dat er een opbouw plaatsvindt waarbij de eerste drie
contactmomenten zullen plaatsvinden onder begeleiding van de gezinsvoogd. De vordering tot
terugverhuizen is door de voorzieningenrechter afgewezen;
Bij tussenbeschikking van 31 januari 2018 heeft de rechtbank beslist dat er naar uitbreiding van

het contact met de vader moet worden toegewerkt. De rechtbank heeft een voorlopige regeling
vastgesteld, inhoudende eenmaal per twee weken een dagdeel onder begeleiding waarna
omgang bij het Omgangshuis dient plaats te vinden die daarna onder leiding van de gezinsvoogd
stapsgewijs wordt uitgebreid naar eenmaal per twee weken van zaterdag 13.00 uur tot zondag
16.00 uur en waarbij het belang en het tempo van de kinderen bepalend is. Iedere verdere
beslissing is aangehouden;
Bij eindbeschikking van 29 november 2018 (C/05/312948/FA RK 16-3967) heeft de rechtbank
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een contactregeling vastgesteld, inhoudende dat de kinderen op een doordeweekse dag bij de
vader thuis verblijven, beginnend met één tot twee uur per dag en uit te breiden naar drie tot vier
uur per dag. Deze omgangscontacten worden begeleid door de gezinsvoogd totdat de
persoonlijke hulpverlening voor de minderjarigen en de opvoedondersteuning bij de vader thuis
zijn opgestart. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard;
Bij vonnis in kort geding van 8 juli 2019 (C/05/354514/KG ZA 19-228) van de rechtbank is de

moeder onder verbeurte van een dwangsom veroordeeld tot nakoming van de zorgregeling zoals
vastgesteld bij de beschikking van 29 november 2018;
Bij beschikking van 22 augustus 2019 (C/01/347321/JE RK 19-893) heeft de rechtbank de

schriftelijke aanwijzing van de GI van 23 mei 2019 bekrachtigd voor zover daarin is bepaald dat de
moeder de omgangsregeling tussen vader en de kinderen moet faciliteren.

In de kerstvakantie van 2019 is de moeder met de kinderen zonder toestemming van de vader
verhuisd naar België.

Bij vonnis van 27 februari 2020 heeft de rechtbank Oost-Brabant bij wijze van voorlopige
voorziening, uitvoerbaar bij voorraad, kort weergegeven:

1.  de moeder veroordeeld om binnen één maand na betekening van dit vonnis terug te verhuizen
naar de regio [plaats 3] zodat de kinderen terug kunnen naar de school die zij aldaar laatstelijk
hebben bezocht en zichzelf met de kinderen aldaar in te schrijven in de Basisregistratie
Personen van de betreffende gemeente;

2.  de moeder verboden om na uitvoering van de veroordeling onder 5.1 wijziging in de
verblijfplaats van de kinderen aan te brengen totdat in een bodemprocedure definitief over de
verblijfplaats van de kinderen is beslist respectievelijk totdat de vader daar expliciet en
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;

3.  de moeder veroordeeld om aan de vader een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere
dag dat zij niet aan de onder 1 en 2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet;

4.  het meer of anders gevorderde afgewezen.

Genoemde termijn voor terugverhuizing en/of het innen van de dwangsom is na overleg (via de
advocaten van partijen) onder voorwaarden verlengd tot 28 april 2020.

Bij arrest van 28 april 2020 heeft dit hof voormeld vonnis vernietigd en de vorderingen van
de vader alsnog afgewezen.

Het hof heeft – kort en zakelijk weergegeven – overwogen dat het in de huidige periode
vanwege de situatie rondom Corona niet in het belang van de kinderen zou zijn indien zij op
korte termijn zouden moeten terugverhuizen. In Nederland kunnen de kinderen op zijn
vroegst pas op 11 mei 2020 weer naar school. Dan resteert nog slechts een korte periode
school tot de zomervakantie. De kinderen dienen hun schooljaar in België af te kunnen
maken. Dit laat onverlet dat in de door de moeder aanhangig gemaakte bodemprocedure,
waarin zij verzoekt om vervangende toestemming om met de kinderen naar België te mogen
verhuizen, alle aspecten ten volle gewogen kunnen worden, aldus het hof.

De begeleide omgang tussen de vader en de kinderen loopt via de organisatie [organisatie] . De
hulpverlening bij [organisatie] is stopgezet vanwege de verhuizing van de kinderen naar België.
Daarna heeft de vader de kinderen enige tijd niet gezien, ook vanwege het sluiten van de
landsgrenzen als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Het contact is, nadat het
reizen over de landsgrenzen weer mogelijk werd, hersteld.

De contactregeling is recent gewijzigd, in die zin dat de kinderen nu onder begeleiding van een
derde uit het netwerk van de vader contact hebben met de vader.

Bij de bestreden beschikking, heeft de rechtbank Oost-Brabant:

het verzoek van de moeder tot vervangende toestemming voor verhuizing afgewezen;
bepaald dat de moeder een dwangsom ter hoogte van € 250,- per dag verbeurt, met ingang

van vier weken na de datum van de bestreden beschikking, voor iedere dag dat de moeder, na
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betekening van deze beschikking, de verhuizing en de wijziging van de verblijfplaats van de
kinderen niet ongedaan maakt en met de kinderen in België blijft wonen zonder toestemming van
de vader of zonder vervangende toestemming van de rechtbank;
bepaald dat de moeder, nadat zij de verhuizing en wijziging van de verblijfplaats van de

kinderen op de hiervoor vermelde wijze ongedaan heeft gemaakt een dwangsom ter hoogte van €
1.000,- per dag verbeurt, voor iedere dag dat de moeder, na betekening van deze beschikking, in
de toekomst zonder toestemming van de vader of zonder vervangende toestemming van de
rechtbank de verblijfplaats van de kinderen wederom wijzigt;
bepaald dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving

daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in
aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding
en de mate van verwijtbaarheid daarvan;
de beslissingen uitvoerbaar bij voorraad verklaard;
de proceskosten tussen partijen gecompenseerd aldus, dat iedere partijen de eigen kosten

draagt.

Tijdens de mondelinge behandeling van het hof is door beide partijen toegelicht dat de termijn
voor terugverhuizing, gezien de datum van betekening van de bestreden beschikking aan de
moeder, op 29 augustus 2020 afloopt.

De moeder kan zich met deze beslissing van de rechtbank Oost-Brabant niet verenigen en zij is
hiervan in hoger beroep gekomen.

De moeder voert, samengevat, het volgende aan.

Ten onrechte heeft de rechtbank de overwegingen van de voorzieningenrechter en de daartoe
genoemde gronden overgenomen en tot de hare gemaakt: de rechtbank heeft zich ten onrechte
enkel nog de vraag gesteld of de belangen van de kinderen nu, door tijdsverloop, anders moeten
worden gewogen.

De ondertoezichtstelling van de kinderen is weliswaar verlengd, maar de moeder heeft daarmee
ingestemd. De moeder heeft haar verhuisplannen al medio 2019 met de GI gedeeld: de
gezinsvoogd was niet principieel tegen een verhuizing. De moeder heeft vóór de verhuizing actief
meegedacht over een overdracht van de ondertoezichtstelling naar België. Dat is tot op heden
echter niet gebeurd. 
De ondertoezichtstelling heeft de moeder en de kinderen niets opgeleverd: de inschatting van de
moeder is dat deze zaak te zwaar is voor de gezinsvoogd. De moeder is echter bereid de
ondertoezichtstelling te laten doorlopen in België. De GI heeft vóór de verhuizing slechts één keer
kort met de kinderen gesproken. De moeder heeft sinds de verhuizing veelvuldig contact gehad
met de GI over verschillende zaken. 
Op 15 juni 2020 heeft de vader de gezinsvoogd gemaild dat het nu beter gaat tussen hem en de
moeder. Volgens de moeder heeft de verhuizing hieraan bijgedragen. 
De moeder is moegestreden en ziet dat de strijd de kinderen niets heeft opgeleverd. De moeder is
van mening dat voor haar angst en ongerustheid als gevolg van wat zij heeft meegemaakt met de
vader, onvoldoende oog is geweest.

De verhuizing naar België heeft geen nadelig effect gehad op het contact tussen de vader en de
kinderen, integendeel. Hoewel de vader voor zijn narcistische persoonlijkheids- en depressieve
stoornis geen psychologische hulp en evenmin opvoedondersteuning heeft gekregen, hetgeen wel
voorwaarden waren bij de geldende omgangsregeling, werkt de moeder thans mee aan niet
langer door professionals begeleide omgang die op haar initiatief steeds wordt uitgebreid. De
vader kan de zorgregeling overigens altijd nog afdwingen met de dwangsommen. 
De reisafstand tussen de huidige woonplaats van de kinderen en de vader is maar met een half
uur toegenomen naar nu twee uur. De moeder is bereid voorlopig de kinderen te blijven halen en
brengen. Dit deed de vader toch al niet. De vader heeft ook nooit een substantieel aandeel gehad
in de zorg voor de kinderen en dit wenst hij ook niet te krijgen.

Van het gedragspatroon bij de moeder, zoals de rechtbank omschrijft, is geen sprake. Tegen de
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verhuizing van de moeder en de kinderen destijds naar [plaats 3] (hetgeen een vlucht was, omdat
de moeder werd lastig gevallen door de vader) had de vader geen bezwaar. Na die verhuizing
heeft de moeder zich inderdaad niet ingespannen om het contact tussen de vader en de kinderen
te stimuleren.

De rechtbank heeft ten onrechte de uitlatingen van [minderjarige 1] bestempeld als een
loyaliteitsconflict. De moeder verzoekt voor het geval de toestemming voor verhuizing naar België
wordt geweigerd, een bijzondere curator te benoemen voor de kinderen.

De kinderen zijn in België geworteld. Ze zijn gelukkig in het nieuwe gezin dat de moeder heeft
gevormd met haar nieuwe partner en zijn twee kinderen. Zij hebben ieder een eigen slaapkamer
in de woning van de partner van de moeder. De kinderen doen het goed op school, zitten op sport
en hebben veel vrienden. [minderjarige 1] heeft al een middelbare school gekozen. Een
terugverhuizing zal gezien de leeftijd van de kinderen een diepe impact op hun leven hebben. De
moeder en haar partner hebben een relatie sinds 2017. Hij is gebonden aan België, omdat hij en
zijn ex-partner een co-ouderschapsregeling hebben met betrekking tot hun eigen kinderen.

De beoordeling in dezen hangt niet alleen af van de vraag of de verhuizing in het belang van de
kinderen noodzakelijk was. De belangenafwegingen in verhuiszaken is veel breder.

Ten onrechte heeft de rechtbank dwangsommen opgelegd, verwijzend naar de verhuizing van de
moeder naar de regio [plaats 3] : dat was een vlucht van de moeder voor de vader.

Bij voorwaardelijk aanvullend verzoek (voor zover haar geen vervangende toestemming wordt
verleend naar België te verhuizen met de kinderen) verzoekt de moeder haar toestemming te
verlenen om met de kinderen naar [plaats 1] te verhuizen, omdat – kort gezegd – zij daar meer
hebben dan in de regio [plaats 3] .

De vader voert, samengevat, het volgende aan.

De rechtbank heeft de zorgen van de vader in één enkele alinea (tweede alinea van pagina 7)
samengevat: dat een verhuizing van de kinderen naar België de reeds moeizaam lopende
contactregeling zwaar onder druk zet; dat niet met zekerheid kan worden verondersteld dat de
contactregeling op een stabiele wijze voortgezet wordt en dat de vader op een passende wijze
een vaderrol in het leven van de kinderen kan (blijven) vervullen; dat de toenemende reisafstand
het contact met de kinderen geen goed zal doen en van invloed zal zijn op de uitbreiding van de
rol van de vader in het leven van de kinderen. 
De vader heeft van de moeder nog nooit de kans gekregen meer zorgtaken op zich te nemen. Ook
de hulpverlening aan de vader en de kinderen is door de verhuizing onder druk komen te staan.
De kinderen zijn weliswaar in België direct weer aangemeld bij een kinderpsycholoog, maar
onduidelijk is met welke berichtgeving de kinderen zijn aangemeld en op welke manier de doelen
zijn geformuleerd.

De vader is in eerste aanleg uitvoerig ingegaan op de verhuis-criteria. Hij handhaaft zijn stellingen
in dat kader. Voor het overige reageert de vader op de standpunten van de moeder in hoger
beroep.

De moeder heeft het gezag van de vader en het contact met de kinderen ondermijnd door zonder
toestemming en in het geheim te verhuizen. De moeder is pas met de vader in gesprek gegaan
nadat de vader het kort geding aanhangig had gemaakt. 
Ondanks het feit dat de gezinsvoogd en begeleiding positief stonden ten opzichte van
(onbegeleid) contact tussen de kinderen en de vader, was de moeder nimmer bereid hieraan mee
te werken, met het argument dat het voor de kinderen niet veilig zou zijn bij de vader. Er is in de
situatie van de vader niets veranderd, maar plots staat de moeder wel open voor het contact en
voor mediation of ouderschapsbemiddeling. 
De vader vreest dat de moeder het contact weer eenzijdig zal stopzetten als zij de druk van de
procedures niet meer voelt. De vader denkt dat de moeder alleen voor haar eigen belang staat,
zoals de rechtbank terecht heeft overwogen. 
De vader heeft ten tijde van de verhuizing naar [plaats 3] ervoor gekozen geen procedure te
starten omdat hij de moeder ruimte wilde geven in de hoop dat zou bijdragen aan onbelast
contact met de kinderen.
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Nu neemt de moeder weliswaar het halen en brengen voor haar rekening, maar als hij dit in de
toekomst zelf moet gaan doen, zal hij verder moeten reizen en meer kosten moeten maken. 
Voor de vader is niet na te gaan of de door de moeder gestelde extra reistijd van een half uur
klopt, omdat de moeder op een geheim adres woont. Ook voor de kinderen wordt het lastiger en
duurder om later zelfstandig naar de vader toe te gaan.

Voor de vader weegt ook zwaar dat de kinderen zijn verhuisd naar een ander land. Dit is zeer
ingrijpend voor de kinderen, zeker gezien hun leeftijd en het feit dat zij al een gemengde afkomst
hebben. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de vader verklaard dat de moeder in feite
overal in Nederland mag wonen, ongeacht de afstand. Het feit dat zij in België wonen maakt het
gevoel van afstand tot de kinderen zo groot, mede doordat de vader dan niet de bescherming
geniet van het Nederlandse rechtssysteem. 
De vader hoort tijdens de mondelinge behandeling van het hof voor het eerst dat de moeder het
verleden een plek heeft gegeven en emotionele toestemming kan geven voor het contact tussen
de vader en de kinderen: het vertrouwen van de vader in de moeder is echter geschaad, zodat hij
niet zomaar kan aannemen dat er geen rechter meer nodig is om het contact met de kinderen te
waarborgen.

Aan het feit dat de kinderen mogelijk positief staan tegenover de verhuizing, kan niet het gewicht
worden toegekend dat de moeder voorstaat; de kinderen zijn nog jong en waarschijnlijk beïnvloed
door de moeder. De vader ziet de meerwaarde van een bijzondere curator niet in, gezien de
betrokkenheid van de gezinsvoogd.

De kinderen kunnen nog niet in België geworteld zijn. De vader verwijst naar de naar zijn mening
terechte overwegingen van de rechtbank in dit kader.

Omdat de moeder voor een tweede maal zonder (vervangende) toestemming is verhuisd, is het
opleggen van een dwangsom juist en noodzakelijk.

Met het voorwaardelijk aanvullende verzoek van de moeder kan de vader instemmen voor zover
zij heeft verzocht subsidiair naar [plaats 1] te mogen verhuizen.

De GI heeft in voormelde brief van 4 augustus 2020, ondertekend door [jeugdzorgwerker] (de
jeugdzorgwerker) het hof bericht dat tijdens de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 7 juli
2020 door [naam] de visie van de GI op het verzoekschrift van de moeder kenbaar is gemaakt en
dat de GI nog steeds achter deze visie staat. De GI zal niet op de mondelinge behandeling van het
hof verschijnen omdat de jeugdzorgwerker geen aanvullende informatie kan verschaffen.

De raad heeft tijdens de mondelinge behandeling het volgende geadviseerd.

De raad heeft de indruk dat de ernst van de diepgewortelde systeemproblematiek van de ouders
tot dusverre onvoldoende is onderkend door alle betrokken partijen. De ouders hebben elkaar op
jonge leeftijd ontmoet en zijn daardoor als het ware samen opgegroeid. Vanuit die vervlochten
persoonlijkheidsontwikkeling zijn zij een gezin gestart, waarbij de psychiatrie bij een van de
ouders de balans heeft verstoord. Het is de inschatting van de raad dat vanwege die vervlochten
persoonlijkheidsontwikkeling van beide partijen het scheidingsproces heel complex is en veel tijd
kost. Dat is ook gebleken. Drie jaar is dan nog een relatief korte periode. Het is prettig voor de
ouders, maar niet opzienbarend, dat zij inmiddels allebei op een betere plek zijn voor zichzelf.
Eigenlijk zou dit het ideale moment zijn om een ondertoezichtstelling in te gaan en te gaan
onderzoeken hoe hun ouderschap vormgegeven moet worden.

Het raadsonderzoek heeft indertijd kort na het uiteengaan van partijen, derhalve in een
turbulente periode en binnen een kort tijdsbestek, plaatsgevonden, waarmee geen recht is
gedaan aan de onderliggende problemen. In de manier waarop de ondertoezichtstelling is
verlopen herkent de raad bovendien onvoldoende doortastendheid, hetgeen niet verwonderlijk is
gezien de heftigheid van de situatie. Tot slot zijn de verschillende (voorzieningen)rechters steeds
een andere weg in geslagen. Nu is het een hele opgave om de juiste beslissing voor de kinderen
voor de toekomst te nemen.

De raad wenst ook te benoemen dat, ondanks het type systeem, de psychiatrische problematiek
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die speelt en de manier waarop de ouders met elkaar communiceer(d)en, de kinderen loyaal zijn
gebleven aan hun vader en zij graag naar hem blijven gaan. Het is de moeder dus ondanks alles
goed gelukt de kinderen uit de wind te houden. De raad vindt dat dit onderbelicht is in de vorige
procedures.

De ouders zitten nog vol in de strijd, omdat gesproken wordt over het verlenen van toestemming,
terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over het voeren van gezamenlijk overleg. Daar is nu geen
ruimte voor. 
Als in mediation voor één van beide ouders de verhuizing op zichzelf niet bespreekbaar is, heeft
mediation geen zin en moet het hof de knoop doorhakken.

Beide ouders hebben een aandeel gehad in het ontstaan van de situatie zoals deze nu is. De raad
adviseert de ouders om niet op een beslissing van het hof of het handelen van professionals te
wachten, maar om samen te gaan praten over het welzijn van de kinderen. De raad concludeert
als volgt. De wortels onder het ouderschap, het systeem, zijn rot. Zolang niets aan die wortels
gedaan wordt, maakt het niet uit waar de kinderen wonen, omdat de vader dan alleen maar meer
verwijdering en afstand zal gaan ervaren.

Het hof oordeelt als volgt.

Schorsingsverzoek

Omdat het hof bij deze beschikking einduitspraak doet heeft de moeder geen belang meer
bij de door haar verzochte voorlopige voorzieningen voor de duur van deze procedure. Het
hof komt aan een inhoudelijke bespreking van dat verzoek dan ook niet toe. Dit verzoek zal
worden afgewezen.

Vervangende toestemming verhuizing

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen over de
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd. De
gezamenlijke gezagsuitoefening van partijen brengt mee dat de moeder voor het wijzigen
van de woonplaats van de kinderen toestemming van de vader behoeft. Indien de ouders
het hierover niet eens worden zal de rechter hierover een beslissing nemen.

Bij een dergelijke beslissing dient het hof conform vaste rechtspraak alle omstandigheden in
acht te nemen en alle belangen af te wegen.

Hoewel het belang van de minderjarigen een overweging van de eerste orde dient te zijn bij
deze belangenafweging, kunnen andere belangen zwaarder wegen dan het belang van de
minderjarigen.

Het gaat onder meer om: het recht en belang van de verhuizende ouder en de vrijheid om
zijn of haar leven opnieuw in te richten, de (on)mogelijkheid om op een andere wijze aan dat
belang tegemoet te komen, de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid, de
door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de
verhuizing voor de minderjarigen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren,
de leeftijd van de minderjarigen, de te overbruggen afstand en de mate waarin de ouders in
staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.

Het hof gaat van de volgende vaststaande feiten uit.
Ten tijde van hun relatie woonden beide ouders in [plaats 2] . Na het verbreken van de
relatie is de moeder met de kinderen, zonder toestemming van de vader, naar de omgeving
van [plaats 3] verhuisd. De vader is op enig moment naar [woonplaats] verhuisd. De afstand
[woonplaats] - [plaats 3] bedraagt ongeveer anderhalf uur.

De moeder heeft sinds maart 2018 een relatie met haar nieuwe partner (zij waren sinds juli
2017 bevriend). Medio 2019 heeft de moeder aan de GI kenbaar gemaakt dat zij naar België
wilde verhuizen en met de kinderen in de woning van haar nieuwe partner wilde gaan
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wonen. In september 2019 heeft zij dit voornemen met de vader besproken. Hij heeft
uitdrukkelijk geen toestemming gegeven voor deze verhuizing. 
In de kerstvakantie van 2019 is de moeder toch, zonder medeweten van de GI en de vader,
met de kinderen naar België verhuisd. Vanaf begin januari 2020 staan de kinderen
ingeschreven op het (geheime) adres van de nieuwe partner van de moeder en zijn de
kinderen ingeschreven op een basisschool in België.

Na de verhuizing van de moeder met de kinderen is de vader het kort geding gestart, in
welke procedure zijn vorderingen bij vonnis van 27 februari 2020 zijn toegewezen, in die zin
dat de moeder binnen vier weken op straffe van verbeurte van dwangsommen diende terug
te verhuizen naar Nederland met de kinderen, welke beslissing in hoger beroep bij arrest
van 28 april 2020 is vernietigd.

Op grond van de beslissing in de bodemprocedure, zijnde de bestreden beschikking van 21
juli 2020, diende de moeder alsnog binnen vier weken met de kinderen naar Nederland terug
te verhuizen, wederom op straffe van verbeurte van dwangsommen.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de moeder in beginsel volledige vrijheid heeft
haar leven naar eigen inzichten in te richten en haar woonplaats te kiezen. Die vrijheid vindt
echter zijn begrenzing in de omstandigheid dat de moeder en de vader de ouders zijn van
drie minderjarige kinderen over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, Dat
brengt mee dat de moeder haar gedragingen voor zover die van invloed zijn op dit
gezamenlijk gezag, dient af te stemmen met de vader, mede op de gerechtvaardigde
belangen en wensen van zowel de kinderen als de vader.

Het hof komt echter tot een andere beslissing dan de rechtbank en overweegt daartoe het
navolgende.

Feit is dat de moeder met de kinderen naar België is verhuisd zonder toestemming van de
vader, dan wel de rechtbank. De moeder heeft er -bewust- voor gekozen geen procedure te
starten ten einde toestemming te verkrijgen voor de verhuizing naar België met de kinderen.
De moeder heeft vanaf het verbreken van de relatie tussen partijen de pogingen om het
contact tussen de kinderen en de vader te herstellen c.q. verder op te bouwen, alsmede de
daarop gerichte hulpverlening feitelijk tegengewerkt. De moeder is immers meerdere malen
beslissingen van de rechter en schriftelijke aanwijzingen van de GI niet nagekomen. Zij geeft
ook zelf aan dat zij het contact tussen de vader en de kinderen niet heeft gestimuleerd. Een
dergelijke handelswijze acht het hof zonder meer in strijd met het medegezag van de vader.
Door aldus te handelen heeft de moeder de positie van de vader in het leven van de
kinderen ernstig tekort gedaan en haar eigen belangen laten prevaleren boven de belangen
van de kinderen bij het hebben van contact met hun vader.

Het feit dat de vader geen toestemming wilde geven voor de verhuizing, was naar het hof
begrijpt, met name ingegeven door de vrees van de vader, gelet op de ervaringen uit het
verleden, dat de verhuizing de reeds moeizaam verlopende contactregeling vanwege de
langere reisafstand verder zou compliceren en gevolgen kon hebben voor zowel de
uitvoering van de ondertoezichtstelling als de hulpverlening aan de kinderen. Geconstateerd
kon immers worden dat na jarenlang procederen en inzet van hulpverlening, er nog steeds
geen sprake was van stabiel contact tussen hem en de kinderen.

Weliswaar had de moeder zelf ideeën over de voortzetting van de ondertoezichtstelling en
omgangsbegeleiding in België, maar in dat kader was nog niets geregeld.

De wens van de moeder om voor haarzelf en de kinderen een gezinsleven op te bouwen met
haar nieuwe partner (en zijn kinderen) is gerechtvaardigd en te begrijpen. Het is verder
aannemelijk dat de nieuwe partner van de moeder aan zijn woonplaats gebonden is gezien
de co-ouderschapsregeling met betrekking tot zijn eigen kinderen. Desalniettemin is naar het
oordeel van het hof door de moeder onvoldoende gesteld of gebleken dat de verhuizing
naar België absoluut noodzakelijk was.
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Met de raad is het hof echter van oordeel dat tot nu toe in alle procedures en bij de
inspanningen om enerzijds het ouderschap te reorganiseren en anderzijds het contact
tussen de vader en de kinderen te herstellen en op te bouwen, de onderliggende
systeemproblematiek en in dat kader zowel (de gevolgen van) de psychiatrische
problematiek aan de zijde van de vader als de reactie van de moeder op die problematiek,
onderbelicht zijn geweest. Het hof is van oordeel dat de focus van alle betrokken
professionals aanvankelijk meer had moeten liggen op het losmaken van de vervlochten
persoonlijkheidsontwikkeling van beide ouders en het vormgeven van een eigen bestaan,
los van elkaar, nadat zij sinds hun tienerjaren samen in hun zeer complexe relatie hadden
gezeten. Als dit was gebeurd, en het hof volgt in die gedachte de raad, dan had een
stevigere basis gevormd kunnen worden voor de reorganisatie van het ouderschap en het
vormgeven van het contact tussen de vader en de kinderen. 
Het hof constateert dat, hoewel de ondertoezichtstelling al een aantal jaren liep, ook de GI
gedurende al die tijd kennelijk geen mogelijkheden zag om dit complexe patroon tussen de
ouders te doorbreken. Ook de aan de vader geadviseerde opvoedondersteuning is, naar het
hof begrijpt, niet van de grond gekomen. 
Het hof merkt daarbij op dat de moeder aanvankelijk wel aan de GI heeft aangegeven dat zij
graag naar België zou willen verhuizen. De GI is ook daarin, behalve door aan te geven dat
een verhuizing niet onbespreekbaar zou zijn maar dat daarvoor toestemming van de vader
nodig is, niet doortastend naar de ouders opgetreden (de raad heeft het ter zitting in dit
verband over “handelingsverlegen”).
Het handelen van de moeder en de keuzes die zij heeft gemaakt, zoals het niet naleven van
rechtelijke beslissingen en aanwijzingen van de GI, is in verschillende rechterlijke uitspraken
veroordeeld. Hetgeen hiervoor is overwogen laat op haar handelen naar het oordeel van het
hof echter een ander licht schijnen. Het hof kan de verhuizing van de moeder naar [plaats 3]
en later de verhuizing naar België, tegen de achtergrond van het voorgaande, anders dan
de rechtbank, niet louter bestempelen als een ultieme poging van de moeder om de vader
uit het leven van de kinderen te weren en zijn inspanningen om een rol van betekenis in het
leven van de kinderen te spelen, te frustreren. Het hof verwijst daartoe naar hetgeen
verderop wordt overwogen. Dit zou overigens ook niet stroken met het feit dat, zoals de
raad terecht opmerkte, de kinderen ondanks de strijd van en weerstand bij de moeder tegen
de vader, zelf geen weerstand tegen de vader hebben ontwikkeld maar loyaal aan hem zijn
gebleven, en dat het de moeder dus is gelukt de kinderen uit de wind te houden.

Door en namens de vader is tijdens de mondelinge behandeling van het hof erkend dat de
moeder sinds de verhuizing naar België een veranderde houding heeft ten opzichte van de
vader, maar hij stelt daarbij dat, gezien de problematische en langdurige voorgeschiedenis
tussen hen beiden, dit nog niet bestendig genoeg is.

Het hof maakt echter uit de uitlatingen van beide ouders ter zitting op dat de ontvlechting
van hun gezamenlijke geschiedenis nu min of meer heeft plaatsgevonden. De moeder en de
vader zijn ieder voor zich op een betere plek dan ten tijde van de relatie en zij zijn tevreden
met het leven dat zij intussen voor zichzelf na de scheiding hebben opgebouwd. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de moeder thans stelt dat zij een keerpunt heeft bereikt in die zin
dat zij niet langer wil strijden en de noodzaak van een goede samenwerking met de vader
inziet, in het belang van het contact tussen de vader en de kinderen. 
Anders dan de rechtbank en de vader, koppelt het hof de veranderde houding van de
moeder dan ook niet louter aan de door haar beoogde uitkomst van de procedure, maar
eerder aan de stappen die zij heeft gezet in het proces van verwerking van haar trauma’s en
het loskomen van het verleden met de vader.

Het hof stelt verder vast dat de moeder sinds de verhuizing daadwerkelijk in staat is
gebleken het contact tussen de vader en de kinderen te stimuleren. Het contact is langzaam
opgebouwd naar (zelfs) een door professionals onbegeleid contact eens in de twee weken,
waarbij de moeder de kinderen haalt en brengt (ondersteund door de netwerken van beide
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ouders). In de andere week is er telefonisch contact. Daarmee kan vastgesteld worden dat
er nu structureel meer contact tussen de vader en de kinderen is dan er in Nederland ooit is
geweest.

Bovendien is er nu contact tussen de kinderen en overige familieleden van de vader,
waarvan geen sprake was in het kader van de begeleide contacten in Nederland. Ook is er
een voorzichtig overleg tussen de ouders onderling tot stand gekomen, vooralsnog via e-
mail.

Het hof heeft gezien het voorgaande het vertrouwen dat de moeder intrinsiek gemotiveerd
is om in het belang van een positieve (identiteits)ontwikkeling van de kinderen, het contact
met de vader te blijven stimuleren en faciliteren. Hef hof gaat er van uit dat de moeder er
naar toe werkt dat de kinderen, zoals door de raad geadviseerd, uiteindelijk onbegeleid een
weekeinde per twee weken en een deel van de schoolvakanties en een deel van de
feestdagen bij de vader verblijven. 
Dit contact kan de vader in het uiterste geval zo nodig gaan afdwingen met dwangsommen.

In het licht van het voorgaande speelt het tijdsverloop waarvan inmiddels sprake is, ook
een rol. Tegen de achtergrond van de door de raad ter zitting gemaakte opmerkingen, kan
worden vastgesteld dat de moeder inmiddels meer tot rust is gekomen, het belang van een
omgangsregeling van de kinderen met de vader inziet en het contact tussen de kinderen en
de vader beter loopt dan ooit tevoren. Ook mag worden aangenomen dat de gezinssituatie
waarin de kinderen zich nu bevinden bijdraagt aan (de opbouw van) het structureel contact
tussen de kinderen en de vader.

De vader wijst er tijdens de mondelinge behandeling op dat het naar zijn mening van
groot belang voor de kinderen is dat zij in Nederland opgroeien gelet op hun Turkse en
Nederlandse afkomst. Een derde cultuurelement, België, acht hij niet in het belang van de
kinderen. In zijn ogen is wonen en opgroeien in Nederland zeer belangrijk en zelfs zo
belangrijk dat geografische afstand tussen de beide ouders binnen de grenzen van
Nederland daaraan ondergeschikt is. De moeder kan wat hem betreft overal binnen
Nederland gaan wonen, maar niet in België.

Het hof overweegt dat de kinderen weliswaar van Nederlands-Turkse afkomst zijn, in
Nederland zijn geboren en tot januari 2020 hier zijn opgegroeid, maar dat daaruit niet
noodzakelijkerwijs volgt dat het in strijd met hun belangen is dat zij verder in België
opgroeien. De vader heeft dat standpunt onvoldoende onderbouwd.

Uit het feit dat de vader verder aangeeft dat de kinderen eigenlijk overal in Nederland
zouden kunnen gaan wonen, leidt het hof af dat de fysieke afstand tussen de woonplaats
van de moeder en de kinderen voor de vader niet het echte probleem is (immers ook in
Nederland behoort een reisafstand van anderhalf tot twee uur tot de mogelijkheden) zodat
de vader in dat opzicht niet in een nadeligere positie wordt gebracht. Het hof gaat er daarbij
vanuit dat de moeder vooralsnog, en zoals ook nu aan de orde is, de kinderen brengt en
haalt.

Daarbij laat het hof ook meewegen dat tussen de ouders niet in geschil is dat de kinderen
hun hoofdverblijf bij de moeder hebben en dat zij het grootste deel van hun dagelijkse
opvoeding en verzorging voor haar rekening neemt. Er is – zelfs indien de verdeling van de
zorgtaken wordt uitgebreid naar de indertijd door de raad geadviseerde omvang – sprake
van een “klassieke zorgverdeling”, waarbij de kinderen het grootste deel van de tijd bij de
moeder verblijven.

De vader stelt op de mondelinge behandeling verder dat hij heeft geconstateerd dat er
tussen hem en de kinderen emotionele afstand komt. Deze afstand tot de kinderen die de
vader thans ervaart, kan en zal niet noodzakelijk met de enkele terugverhuizing naar
Nederland overbrugd worden. Of die afstand overbrugd kan worden zal vooral afhangen van
de bereidheid en de inspanningen van beide ouders om te werken aan wat resteert van de
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3.18.13.

3.13.14.

3.13.15.

3.14.

3.15.

onderliggende systeemproblematiek en vervolgens de reorganisatie van hun gezamenlijke
ouderschap. De woonplaats van de kinderen is daarbij niet doorslaggevend.

Er loopt een ondertoezichtstelling tot 31 januari 2021, waarmee beide ouders ingestemd
hebben. Het hof acht het van groot belang en vertrouwt daar ook op dat de GI de
professionele hulpverlening in het kader van de OTS overdraagt aan de Belgische
autoriteiten. De GI dient er voor te waken dat dat op zorgvuldige wijze gebeurt, de vader als
gezaghebbende ouder, in het hulpverleningsproces van de kinderen wordt gekend en dat de
begeleiding en ondersteuning van de ouders en de kinderen in het kader van de
contactregeling met de vader in België verder gecoördineerd worden: voor zover
noodzakelijk, aangezien de contacten nu (door professionals) onbegeleid plaatsvinden.
Tevens kan van daaruit zicht komen op de hulpverlening van de psycholoog waar de
kinderen in België naar toe gaan/gingen. Er moet vanuit worden gegaan dat de Belgische
rechter en het rechtssysteem aldaar de rechten van de vader als ouder met gezag
voldoende waarborgen. Ook in België geldt immers het uitgangspunt van gelijkwaardig
ouderschap na scheiding, getuige het feit dat gescheiden ouders in België in beginsel in de
vorm van een co-ouderschapsregeling de zorg voor de kinderen dienen te verdelen.

Het hof weegt tot slot mee dat de kinderen zich nu in een sinds januari 2020 bestendige
gezinssituatie bevinden en het (naar omstandigheden) goed met hen gaat. Het voert te ver
om te oordelen dat de kinderen intussen in België geworteld zijn; daarvoor is de tijd te kort.
Wel kan worden vastgesteld dat zij gewend zijn aan hun leven daar en er goed gedijen. Als
de moeder op korte termijn met alleen de kinderen – zonder haar partner – terug naar
Nederland ( [plaats 1] , daar zijn partijen het over eens) moet verhuizen, brengt dit
wederom veel onzekerheid, wisselingen en in algemene zin instabiliteit met zich.

Al het voorgaande leidt tot het oordeel van het hof dat, na een afweging van de
belangen van de kinderen, de moeder en de vader, het belang van de kinderen en de
moeder bij het in stand houden van de huidige situatie, zwaarder wegen dan het belang van
de vader bij een terugverhuizing van de moeder met de kinderen naar Nederland ( [plaats 1]
).

Conclusie

Op grond van het vorenstaande zal het hof de beschikking waarvan beroep vernietigen en het
verzoek van de moeder om met de kinderen naar België te verhuizen alsnog toewijzen.

Proceskosten

Het hof zal de proceskosten in beide instanties compenseren, nu partijen een relatie hebben
gehad en deze procedure een familierechtelijke kwestie betreft.

Het hof:

in de zaken met nummer 200.281.255/01 en 200.281.255/02:

vernietigt de tussen partijen gegeven beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 21 juli 2020;

4 De beslissing
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-
-
-

en opnieuw rechtdoende:

verleent aan de moeder toestemming om met de minderjarigen:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] ;
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2010 te [geboorteplaats] ;
[minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats] ,

naar België te verhuizen.

compenseert de proceskosten in beide instanties, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.L. Schaafsma-Beversluis, J.B. van den Beld en K.A.
Boshouwers en is op 27 augustus 2020 uitgesproken in het openbaar door mr. J.F.A.M. Graafland-
Verhaegen in tegenwoordigheid van de griffier.
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2.1.

2.2.1.

2.2.

-
-
-

2.3.

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in principaal appel,

verzoeker in incidenteel appel,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. C.F.L.M. van Beukering-Michielsen

Deze zaak gaat over

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2013 te [geboorteplaats] , en

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2015 te [geboorteplaats] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend: de Raad voor de Kinderbescherming,

vestiging: [vestigingsplaats] , hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 26 juni 2020, gegeven onder voormeld zaaknummer.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 29 juli 2020, heeft de moeder verzocht
voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende de in eerste aanleg gedane
verzoeken van de moeder alsnog toe te wijzen.

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 15 september 2020, heeft de vader verzocht
voormelde beschikking te bekrachtigen voor zover de rechtbank heeft besloten als

weergegeven onder de punten 5.1, 5.2 en 5.3 van het dictum. De vader heeft tevens incidenteel
appel ingesteld en verzocht de beschikking (naar het hof begrijpt: voor het overige) te vernietigen
en de moeder zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in de proceskosten te veroordelen.

Bij verweerschrift in incidenteel appel met producties, ingekomen ter griffie op 19 oktober
2020, heeft de moeder verzocht het incidenteel beroep van de vader alsmede zijn verzoek
om de moeder in de proceskosten van hoger beroep te veroordelen af te wijzen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 november 2020. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de moeder, bijgestaan door mr. Houtman;
de vader, bijgestaan door mr. Van Beukering-Michielsen;
de raad, vertegenwoordigd door mw. [vertegenwoordiger van de raad] .

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1.

3.2.

3.2.

3.3.

3.4.

In het principaal en incidenteel appel:

[minderjarige 1] en [minderjarige 2] zijn geboren uit het in 2017 door echtscheiding ontbonden
huwelijk van partijen. De ouders hebben het gezamenlijk gezag en [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] hebben hun hoofdverblijf bij de moeder. In 2018 heeft de moeder bij de rechtbank
Oost-Brabant een verzoek ingediend tot vervangende toestemming voor verhuizing met
[minderjarige 1] en [minderjarige 2] naar [plaats 1] en inschrijving van [minderjarige 1] op een
basisschool aldaar. Dat verzoek is door de rechtbank bij beschikking van 19 oktober 2018
afgewezen. Het hof heeft die beschikking bekrachtigd bij beschikking van 4 juli 2019.

De moeder heeft bij verzoekschrift van 17 februari 2020 de rechtbank Oost-Brabant nogmaals
verzocht om vervangende toestemming voor verhuizing met [minderjarige 1] en [minderjarige 2]
naar [plaats 1] en inschrijving van beide kinderen op een basisschool aldaar. De vader heeft
verweer gevoerd en voorwaardelijk verzocht om de verdeling van zorg- en opvoedingstaken uit te
breiden.

Bij de bestreden beschikking van 26 juni 2020 heeft de rechtbank Oost-Brabant het verzoek van
de moeder afgewezen en het verzoek van de vader in die zin toegewezen dat de
weekendregeling is uitgebreid van vrijdagmiddag na school tot maandagochtend voor school.

De moeder kan zich met deze beslissing niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep
gekomen.

De moeder voert, kort samengevat, het volgende aan.

De rechtbank heeft het verzoek van de moeder ten onrechte afgewezen en daarbij overwogen dat
er slechts sprake is van één gewijzigde omstandigheid, namelijk de geboorte op [geboortedatum]
2020 van [minderjarige 3] , het kind van de moeder en haar partner, de heer [partner] . De
rechtbank heeft ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, geoordeeld dat deze
omstandigheid onvoldoende gewicht in de schaal legt om te komen tot een ander oordeel dan
waartoe het hof in de beschikking van 4 juli 2019 is gekomen. Ten onrechte heeft de rechtbank
geoordeeld dat het belang van [minderjarige 3] om zoveel mogelijk bij haar halfzusjes op te
groeien ook bij toestemming niet haalbaar zou zijn, en dat de wens van moeder dat [minderjarige
3] opgroeit in een

gezinsverband met haar halfzusjes niet zwaarder weegt dan de belangen van [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] bij een goed contact met hun vader.

De rechtbank had de geboorte van [minderjarige 3] mee moeten wegen en vervolgens moeten
kijken naar de belangen van alle betrokkenen. [minderjarige 3] heeft het recht om in
gezinsverband te mogen opgroeien met haar beide ouders, en samen met haar halfzusjes
[minderjarige 1] en [minderjarige 2] en met haar halfbroer [minderjarige 4] en halfzus
[minderjarige 5] (de kinderen van de heer [partner] uit een vorig huwelijk, geboren op
respectievelijk [geboortedatum] 2010 en [geboortedatum] 2006). [minderjarige 2] en
[minderjarige 1] hebben het recht om in hetzelfde gezinsverband op te groeien en samen met hun
halfzusje [minderjarige 3] . De moeder heeft recht om met haar partner, [minderjarige 3] ,
[minderjarige 2] en [minderjarige 1] en haar stiefkinderen een gezin te vormen.

De moeder acht het onbegrijpelijk dat het belang van [minderjarige 3] ondergeschikt wordt
gemaakt aan het belang van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] . Met de door de moeder
aangeboden compensatie van drie van de vier weekenden bij de vader heeft de vader zelfs meer

3 De beoordeling
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3.5.

3.6.

3.7.

tijd met [minderjarige 2] en [minderjarige 1] als voorheen.

De noodzaak om te verhuizen bestaat eruit dat de moeder, [minderjarige 3] , [minderjarige 2] en
[minderjarige 1] recht hebben om onderdeel te mogen uitmaken van hetzelfde gezin. De vader
heeft voorgesteld dat de moeder de ene week met [minderjarige 3] bij haar partner in [plaats 1]
verblijft (en [minderjarige 2] en [minderjarige 1] bij de vader) en de andere week haar partner bij
haar in [woonplaats moeder] . Dat voorstel is niet realistisch en niet haalbaar en houdt geen
rekening met de contacten die [minderjarige 2] en [minderjarige 1] nu hebben met [minderjarige
5] en [minderjarige 4] . Als de moeder minder dan de helft van de tijd in [woonplaats moeder]
woont, dan raakt ze haar huurwoning kwijt.

De regeling is momenteel zo dat [minderjarige 3] altijd bij de moeder is. Haar partner is een week
bij haar en gaat overdag naar [plaats 1] , omdat hij niet bij de moeder kan thuiswerken. In de
weekenden dat [minderjarige 2] en [minderjarige 1] bij de moeder zijn gaan ze naar [plaats 1] en
zijn alle vijf de kinderen samen.

Haar beroep richt zich niet tegen de door de rechtbank bepaalde zorgregeling indien haar geen
vervangende toestemming voor de verhuizing wordt verleend.

De vader voert, kort samengevat, het volgende aan. De grieven van de moeder kunnen niet
slagen. De rechtbank heeft de geboorte van [minderjarige 3] wel meegewogen, maar daaraan niet
het gewicht toegekend dat de moeder graag had gezien. Alle vijf de kinderen hebben recht om in
gezinsverband op te groeien met beide ouders maar de ouders hebben keuzes gemaakt die dat
deels niet mogelijk maken. De moeder en haar partner kunnen er ook voor kiezen om de ene week
in [woonplaats moeder] te wonen en de andere week in [plaats 1] . Door dat niet te doen offeren
zij de belangen van [minderjarige 2] en [minderjarige 1] op aan de belangen van [minderjarige 5] ,
[minderjarige 4] en de moeder en haar partner. De vader vindt het opmerkelijk dat de moeder en
haar partner wel de co-ouderschapsregeling van [minderjarige 5] en [minderjarige 4] in stand
willen laten maar niet bereid zijn tot co-ouderschap voor [minderjarige 2] en [minderjarige 1] .

De ouders zijn in 2016 van [plaats 2] naar [woonplaats vader] verhuisd. Kort daarna heeft de
moeder een relatie met de heer [partner] gekregen. In 2017 zijn de ouders gescheiden. In het
ouderschapsplan is de intentie vastgelegd om bij elkaar in de buurt te blijven wonen. De moeder is
in augustus 2017 naar [woonplaats moeder] verhuisd. De vader heeft daarmee toen ingestemd.

De vader heeft ook een nieuwe relatie, die in [plaats 2] woont. De vader wil meedenken in het
halen en brengen van bijvoorbeeld zwemles. De woonsituatie moet echter blijven zoals die nu is,
dat stemt overeen met de intentie van het ouderschapsplan en is ook wat volgens de vader de
wens is van [minderjarige 2] en [minderjarige 1] .

De vader betwist de noodzaak om te verhuizen. Het recht van een kind uit een nieuwe relatie is
niet een belang dat in de jurisprudentie een rol speelt.

De vader vindt dat hij onnodig op kosten wordt gejaagd en verzoekt daarom een

proceskostenveroordeling, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De moeder verweert zich tegen de verzochte proceskostenveroordeling. Er is geen sprake van
nodeloos procederen of appelleren. De moeder wijst er nog op dat het voor haar onmogelijk is om
de ene week in [plaats 1] te werken en de andere week in [woonplaats moeder] . In het door de
vader aangedragen alternatief wordt de moeder geheel afhankelijk van haar

partner; ook dat belang dient te worden meegewogen, zodat er geen sprake is van nodeloos
procederen. De moeder wijst er bovendien op dat de vader geen mediation wilde.

De raad heeft tijdens de mondelinge behandeling aangegeven niet tot een eenduidig advies te
kunnen komen. Wel bestrijdt de raad dat het schadelijk zou zijn voor de hechting van
[minderjarige 3] als de situatie blijft zoals ze nu is en [minderjarige 3] haar vader minder ziet; het
gaat om vaste patronen en structuur en zolang die er is, is er niet direct sprake van gevaar voor
de hechting. De raad suggereert mediation waarbij alle ouders en kinderen worden betrokken.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Het hof oordeelt als volgt.

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd. De
gezamenlijke gezagsuitoefening van partijen brengt mee dat de moeder voor het wijzigen van de
woonplaats van [minderjarige 2] en [minderjarige 1] toestemming van de vader behoeft. Indien de
ouders het hierover niet eens worden zal de rechter hierover een beslissing nemen.

Bij een dergelijke beslissing dient het hof - conform vaste rechtspraak – alle omstandigheden in
acht te nemen en alle belangen af te wegen.

Hoewel het belang van de minderjarige een overweging van de eerste orde dient te zijn bij deze
belangenafweging, kunnen andere belangen zwaarder wegen dan het belang van de
minderjarige.

Het gaat onder meer om:

-het recht en belang van de verhuizende ouder en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te
richten;

-de (on)mogelijkheid om op een andere wijze aan dat belang tegemoet te komen;

-de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;

-de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de
verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;

-de leeftijd van de minderjarige;

-de te overbruggen afstanden en de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge
communicatie en overleg.

Het hof heeft in de beschikking van 4 juli 2019, de belangen van alle betrokkenen overziend,
geoordeeld dat het verzoek van de moeder tot het verlenen van vervangende toestemming voor
verhuizing diende te worden afgewezen en daartoe onder meer het volgende overwogen:

“Ondanks dat haar partner volgens de vrouw vanwege zijn werk en kinderen gebonden is aan de
regio [plaats 1] , hetgeen de man heeft weersproken, heeft de vrouw in het ouderschapsplan van
24 april 2017 (het verzoekschrift dateert van 17 mei 2018) de intentie van partijen onderschreven
dat de kinderen in [woonplaats vader] blijven wonen en daar naar school blijven gaan, terwijl de
vrouw haar partner toen al kende. Ook heeft de man onvoldoende weersproken gesteld dat de
partner van de vrouw al twee jaar lang in de week dat hij niet voor zijn kinderen zorgt, bij de
vrouw in [woonplaats moeder] verblijft is en op dat adres werkt. Het hof gaat er dan ook met de
rechtbank van uit dat het niet verhuizen het voortbestaan van de

relatie niet in de weg hoeft te staan. De vrouw heeft in dit kader nog aangevoerd dat de kinderen
gebaat zouden zijn met de verhuizing, omdat zij thans in één week in drie verschillende huizen
verblijven, hetgeen te onrustig voor hen is, maar niet is gebleken dat het verblijf in drie
verschillende huizen een andere reden heeft dan de wens van de vrouw om tijd met haar partner
door te brengen. Enige noodzaak om te verhuizen in het belang van de kinderen is hierin dus niet
gelegen.”

Het hof is van oordeel dat in elk geval bovenstaande overwegingen nog onverminderd gelden.

Evenals de rechtbank en op dezelfde gronden als de rechtbank, die het hof na eigen weging en
beoordeling overneemt en tot de zijne maakt, acht het hof de geboorte van [minderjarige 3]
weliswaar een relevante wijziging van omstandigheden, maar een wijziging die onvoldoende
zwaar weegt om anders te oordelen dan het hof in 2019 al heeft gedaan. Met name acht het hof
nog altijd de intentie van de ouders om in het belang van de kinderen bij elkaar in de buurt te
blijven wonen, waaraan de moeder zich in 2017 heeft gecommitteerd -terwijl zij toen al een relatie
had met haar huidige partner- van belang; daaruit spreekt immers de wens om samen aan het
ouderschap vorm te blijven geven. Daarbij past niet een forse achteruitgang in het ouderschap
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van de vader, hetgeen het onvermijdelijke gevolg zou zijn van een verhuizing van [minderjarige 1]
en [minderjarige 2] , ook met de door de moeder aangeboden compensatie. 
Hetgeen uit de stukken en de mondelinge behandeling naar voren is gekomen lijkt bovendien de
conclusie te rechtvaardigen dat de moeder en haar partner meer mogelijkheden hebben om de
situatie te veranderen en te verbeteren dan dat de vader die heeft. Gebleken is dat de partner
van de moeder in de week dat hij niet de zorg heeft voor zijn kinderen in het kader van zijn co-
ouderschap, verblijft bij de moeder in [woonplaats moeder] . Hij werkt dan overdag vanuit zijn
woning in [plaats 1] . Gesteld noch gebleken is dat dit onmogelijk of onwenselijk zou zijn.
De ouders zullen met elkaar in gesprek moeten gaan en blijven om, ook en met name wanneer de
kinderen ouder worden, zoveel mogelijk te zoeken naar mogelijkheden om een gelijkwaardig
ouderschap te handhaven. Het hof meent te kunnen vaststellen dat de communicatie tussen de
ouders ten opzichte van de situatie ten tijde van de vorige beschikking van het hof wel verbeterd
lijkt te zijn, hetgeen dat gelijkwaardig ouderschap natuurlijk ten goede komt en ook in het belang
van de kinderen is. 
Tevens overweegt het hof dat de rechtbank de bestaande verdeling van zorgtaken heeft
uitgebreid tot een regeling, waarbij [minderjarige 2] en [minderjarige 1] tijdens de schoolweken
van vrijdag uit school tot maandag voor school bij de vader verblijven. Naast de regeling waarbij
zij van woensdag uit school tot donderdag voor school bij hem doorbrengen, is er hiermee sprake
van een nog substantiëler aandeel in de zorgtaken dan voorheen het geval was. Een verhuizing
van de kinderen naar [plaats 1] zou het aandeel van de vader in hun (sociale) leven tijdens de
schoolweken feitelijk onmogelijk maken door de afstand. Dit acht het hof niet in hun belang.

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat het belang van de vrouw om te
verhuizen nog altijd niet zwaarder weegt dan het belang van de man en de kinderen om de
kinderen in de huidige woonomgeving te laten blijven. Het hof zal daarom de beschikking van de
rechtbank bekrachtigen.

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep compenseren, nu partijen gewezen echtgenoten
zijn en de zaak betrekking heeft op hun beider kinderen. Het incidenteel verzoek van de vader tot
veroordeling van de moeder in de proceskosten wordt afgewezen. Wellicht

ten overvloede merkt het hof op dat het feit dat de bestreden beschikking wordt bekrachtigd niet
zonder meer betekent dat het hoger beroep nodeloos is ingesteld.

Het hof:

op het principaal en incidenteel appel:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 26 juni 2020;

compenseert de proceskosten in hoger beroep in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

4 De beslissing
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Deze beschikking is gegeven door mrs. E.M.C. Dumoulin, C.A.R.M. van Leuven

en K.A. Boshouwers, en is op 14 januari 2021 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van
de griffier
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

en

[verweerster] ,

wonende te [B] ,

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M. van Haaf-Noot te Schalkhaar.

Het hof heeft in het kader van regievoering bij tussenbeschikking van 12 maart 2020 de raad voor
de kinderbescherming (verder: de raad) verzocht om een onderzoek in te (doen) stellen naar de
(on)mogelijkheden van vervangende toestemming tot verhuizing van de moeder en naar het
hoofdverblijf van [de minderjarige] , geboren [in] 2016 (hierna: [de minderjarige] ).

Het hof heeft kennisgenomen van de navolgende stukken:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen ter griffie op 19 februari 2020;

- het journaalbericht van mr. Van Haaf-Noot van 10 april 2020;

- een brief van de raad van 30 juni 2020 met productie(s), waaronder het raadsrapport van 29 juni
2020;

- het journaalbericht van mr. Tielemans van 18 augustus 2020 met productie(s),

- het journaalbericht van mr Van Haaf-Noot van 22 september 2020 met productie(s);

- het journaalbericht van mr. Tielemans van 28 september 2020 met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 28 september 2020 plaatsgevonden. De moeder is
verschenen, bijgestaan door haar advocaat. De vader en zijn advocaat hebben in verband met de
coronamaatregelen aan de mondelinge behandeling deelgenomen door middel van een Skype-
verbinding. Namens de raad is verschenen mevrouw [C] .

2. De feiten

Partijen zijn de ouders van [de minderjarige] . Ze zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag
over hem.

In de periode dat de moeder zwanger was van [de minderjarige] , zijn de vader en de moeder
gaan samenwonen in [A] . Op 28 september 2019 is de moeder met [de minderjarige] vertrokken
naar [D] en heeft zij de vader vervolgens laten weten dat zij niet meer zal terugkeren naar [A] .

Bij inleidend verzoek van 1 november 2019 heeft de moeder de rechtbank verzocht om
vervangende toestemming te verlenen om met [de minderjarige] te verhuizen naar haar ouders in
[B] , de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] bij de moeder te bepalen en een zorgregeling
van [de minderjarige] met de vader vast te stellen van eenmaal per veertien dagen een weekend,
waarbij de vader [de minderjarige] op vrijdag ophaalt en de moeder [de minderjarige] op
maandag terugbrengt, met daarnaast een vast wekelijks moment om te videobellen.

De vader heeft hiertegen verweer gevoerd en heeft zelfstandig verzocht primair te bepalen dat de
hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] bij de vader zal zijn en subsidiair, indien het hoofdverblijf

1 Het verloop van het geding in hoger beroep
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

bij de moeder wordt vastgesteld, tussen de vader en [de minderjarige] een uitgebreide
zorgregeling vast te stellen, inhoudende dat [de minderjarige] om de week van zondag 17.00 uur
tot en met de zondag erna 17.00 uur bij de vader zal verblijven, althans een regeling en
ingangsdatum in goede justitie te bepalen.

Tussen partijen zijn in hoger beroep in geschil de vervangende toestemming voor verhuizing en
het hoofdverblijf ten aanzien van de minderjarige [de minderjarige] .

Bij de bestreden beschikking van 20 november 2020 heeft de rechtbank, voor zover hier van
belang, de moeder vervangende toestemming verleend om met [de minderjarige] te verhuizen
naar (de omgeving van) [B] en de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] bij de moeder bepaald.

Daarnaast heeft de rechtbank de volgende zorgregeling tussen [de minderjarige] en de vader
vastgesteld:

- eenmaal per veertien dagen een weekend van vrijdag tot maandag, waarbij de vader zorgt voor
een eventuele back-up tijdens de zorgregeling waarop hij kan terugvallen, indien dit nodig is, met
dien verstande dat zolang [de minderjarige] nog niet naar school gaat de ouders in onderling
overleg kunnen overeenkomen dat [de minderjarige] in het weekend langer bij de vader is;

- de moeder brengt [de minderjarige] op vrijdag naar de vader en de vader brengt [de
minderjarige] op zondag

terug naar de moeder;

- een vast wekelijks moment om te video-bellen, in onderling nader overleg vast te stellen op
welke dag en hoelang dit bellen mag duren.

De vader is met twee grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. De eerste
grief ziet op de verleende vervangende toestemming tot verhuizing en de tweede op de
hoofdverblijfplaats van [de minderjarige] . De vader verzoekt het hof de bestreden beschikking
van 20 november 2019 op deze twee punten te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het
verzoek van de moeder om vervangende toestemming om met [de minderjarige] te verhuizen naar
(de omgeving van) [B] alsnog af te wijzen en het hoofdverblijf van [de minderjarige] bij de vader
te bepalen.

De moeder heeft mondeling verweer gevoerd. Zij verzoekt het hof de verzoeken van de vader in
hoger beroep af te wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen.

Het hoofdverblijf van [de minderjarige]

De ouders hebben samen het gezag over [de minderjarige] . Op grond van artikel 1:253a van het
Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter op verzoek van de ouders of een van hen een regeling
vaststellen over de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan onder andere over de
hoofdverblijfplaats van het kind gaan.

De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.
De rechter dient bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht te nemen, wat er in

3 De omvang van het geschil

4 De motivering van de beslissing
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

een voorkomend geval toe kan leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van
het kind, hoezeer ook dat belang een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de afweging
van belangen.

Slechts de ouder waar een minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft, heeft (vervangende)
toestemming nodig voor een verhuizing. Het hof zal daarom allereerst ingaan op de vraag waar
[de minderjarige] zijn hoofdverblijfplaats dient te hebben.

De vader is van mening dat de rechtbank het hoofdverblijf van [de minderjarige] ten onrechte bij
de moeder heeft bepaald. De vader stelt zich op het standpunt dat de moeder niet heeft
gehandeld in het belang van [de minderjarige] door te verhuizen naar [D] ( [B] ) en aldus op twee
uur reisafstand van de andere gezaghebbende ouder te gaan wonen. De vader wenst een
grotere rol in het leven van [de minderjarige] te spelen en wanneer [de minderjarige] zo ver weg
woont, is dit volgens de vader onmogelijk.

Met de rechtbank en de raad is het hof van oordeel dat het in het belang van [de minderjarige] is
om de hoofdverblijfplaats bij de moeder te bepalen. De moeder is voor [de minderjarige] de meest
constante factor in zijn leven en zij maakt volgens de raad in zijn rapport van 29 juni 2020 de
meest evenwichtige indruk. De moeder is sinds de beëindiging van de relatie tussen partijen de
hoofdverzorgster en niet is gebleken dat zij de verzorging en opvoeding van [de minderjarige] niet
goed zou doen. Voor zover de vader zorgen heeft over de opvoedvaardigheden van de moeder en
de verzorging van [de minderjarige] door haar, heeft hij die zorgen niet onderbouwd. Het lijkt ook
goed te gaan met [de minderjarige] bij de moeder. De raad constateert in zijn rapport dat [de
minderjarige] een rustige, vrolijke, sociale jongen is die zich positief ontwikkelt, ook al is er veel
gebeurd nadat zijn ouders uit elkaar zijn gegaan. Het hof ziet dan ook geen aanleiding om te
twijfelen aan de capaciteiten van de moeder als opvoeder van [de minderjarige] .

Verder is het hof gebleken dat het de vader niet zozeer gaat om het hoofdverblijf van [de
minderjarige] . Het probleem voor de vader is vooral de afstand die door de verhuizing van de
moeder is ontstaan. Deze afstand belemmert hem een enigszins gelijkwaardig ouderschap uit te
kunnen voeren. De vader vindt dat hij goed voor [de minderjarige] kan zorgen. Hij ziet echter wel
in, zoals hij ter zitting heeft verklaard, dat ook wanneer het hoofdverblijf van [de minderjarige] bij
de vader wordt bepaald, [de minderjarige] nog steeds de dupe zal zijn van de grote reisafstand
tussen de beide ouders. De wijziging van het hoofdverblijf lost het probleem van de afstand niet
op.

Gelet op het vorenstaande ziet het hof geen redenen om het hoofdverblijf van [de minderjarige]
nu bij de vader te bepalen.

De vervangende toestemming tot verhuizing naar (de omgeving van) [B]

Op grond van het bepaalde in artikel 1:253a BW dient het hof in een geschil als het onderhavige,
waarbij de ouders met het gezamenlijk gezag over het kind belast zijn en er een verschil van
mening bestaat over een verhuizing van de verzorgende ouder en het kind, een zodanige
beslissing te nemen als het hof in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Uit vaste
jurisprudentie volgt dat, hoezeer het belang van het kind een overweging van de eerste orde
dient te zijn bij de te verrichten afweging van belangen, andere belangen zwaarder kunnen
wegen. Het hof zal bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht dienen te nemen.

Overeenkomstig vaste rechtspraak dient het hof bij de beslissing in een geschil als het
onderhavige alle omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen en alle betrokken
belangen af te wegen, waaronder:

- de noodzaak om te verhuizen;

- de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;

- de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de
verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

- de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;

- de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een
vertrouwde omgeving;

- de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;

- de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de
verhuizing;

- de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in
zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;

- de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De ouder bij wie de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft, dient in beginsel de gelegenheid te
krijgen om met de minderjarige elders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen, indien de
omstandigheden van het geval na een belangenafweging zoals hiervoor genoemd een dergelijke
beslissing ook rechtvaardigen. Hierna zal worden beoordeeld of de keuze van de moeder om te
verhuizen in het kader van een belangenafweging te rechtvaardigen valt.

Het hof is van oordeel dat de moeder de noodzaak om met [de minderjarige] naar [B] (regio [D] )
te verhuizen onvoldoende heeft aangetoond. De redenen die de moeder aanvoert voor haar
verhuizing, te weten dat zij dichter bij haar familie en vrienden wil wonen, is naar het oordeel van
het hof een persoonlijke wens van de moeder die nog geen noodzaak voor verhuizing vormt. Het
feit dat beide ouders - zoals ook uit het raadsrapport blijkt - kwetsbaar zijn, en zorg behoeven en
gebaat zijn bij steun van hun familie en netwerk, maakt het voor het hof niet anders.

Het hof vindt dat de verhuizing bovendien onvoldoende is doordacht en voorbereid.

Partijen hebben sinds 1 juni 2016 samengewoond in [A] en hebben gedurende de eerste drie jaar
samen de zorg voor [de minderjarige] gedragen. Sinds juni 2019 is de relatie tussen de ouders
verslechterd. De moeder is op 28 september 2019 met [de minderjarige] naar de verjaardag van
haar zus in [D] gegaan. Zij zou hiervan op maandag 30 september 2019 terugkeren, maar heeft in
plaats daarvan besloten, zonder overleg met de vader, om daar te blijven. Het kan zo zijn geweest
dat de moeder vanwege relationele problemen met de vader een time-out nodig had, maar dit
maakt niet dat het voor haar noodzakelijk was om in [B] te blijven wonen. Niet is gebleken dat de
moeder alternatieve mogelijkheden heeft onderzocht die minder ingrijpend waren voor de vader
en [de minderjarige] , hetgeen wel van de moeder verwacht had mogen worden. De afstand die
door de verhuizing is ontstaan, heeft immers grote gevolgen voor de frequentie van het contact
tussen de vader en [de minderjarige] en brengt bovendien de nodige kosten voor de omgang met
zich.

De stellingen van de moeder dat het goed gaat met de moeder en [de minderjarige] in [B] , dat
[de minderjarige] het naar zijn zin heeft op school, dat de moeder zich met voldoende hulp om
haar heen prima zelf kan redden, dat de omgang goed verloopt en dat de moeder de vader goed
bij [de minderjarige] probeert te betrekken en bereid is om te kijken of [de minderjarige] tijdens
schoolvakanties meer bij de vader kan verblijven, billijken niet dat aan de moeder achteraf
toestemming wordt verleend voor verhuizing naar [B] .

Dat de moeder inmiddels een baan heeft gevonden en ingeschreven staat voor een woning in [D] ,
maakt het oordeel van het hof niet anders. Deze voortvarende acties mogen er immers niet toe
leiden dat de moeder een voorschot neemt op de nader tussen partijen te maken afspraken in het
kader van het gezamenlijk gezag, zoals die over de verblijfplaats van [de minderjarige] en de
zorgregeling.

Gezien het bovenstaande brengt een afweging van de betrokken belangen conform de onder 4.7
vermelde criteria het hof tot de conclusie dat de bestreden beschikking moet worden vernietigd,
voor zover de rechtbank daarbij aan de moeder vervangende toestemming tot verhuizing heeft
verleend, met bepaling dat die vervangende toestemming niet wordt verleend.
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4.13

4.14

Het hof wijst er daarbij op dat de vader het hof niet heeft verzocht om te bepalen dat de moeder
met [de minderjarige] moet terugverhuizen naar [A] , maar enkel om haar verhuizing naar de regio
[D] niet te legaliseren. Het ontbreken van toestemming om te verhuizen leidt er op zich dan ook
niet toe dat de moeder met [de minderjarige] terug naar [A] zal moeten gaan verhuizen. Het
betekent wel dat het nu aan de ouders is om met elkaar in gesprek te gaan over wat er nu moet
gebeuren.

Het hof begrijpt dat de ouders daarmee voor een grote uitdaging worden gesteld om alles goed
te regelen voor [de minderjarige] . Positief is hierbij dat beide ouders ter zitting hebben verklaard
gemotiveerd te zijn om in het belang van [de minderjarige] te werken aan hun communicatie,
onderling vertrouwen en verschillende opvoedingsstijlen. Zij volgen samen een traject bij [E] .
Daarnaast heeft de moeder hulp van [F] (vergelijkbaar met maatschappelijk werk). Samen met de
hulpverlening willen de ouders toewerken naar een ouderschapsplan.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de beslissing van de rechtbank over het
hoofdverblijf van [de minderjarige] bekrachtigen. Het hof zal de aan de moeder verleende
vervangende toestemming om met [de minderjarige] te verhuizen naar (de omgeving van) [B]
vernietigen en het inleidende verzoek van de moeder op dat punt alsnog afwijzen.

Het hof, beschikkende

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 20 november 2019
voor zover die het hoofdverblijf van [de minderjarige] , geboren [in] 2016, betreft;

vernietigt die beschikking voor zover daarbij vervangende toestemming aan de moeder is verleend om
met [de minderjarige] te verhuizen naar (de omgeving van) [B] en wijst het verzoek van de moeder
om vervangende toestemming voor verhuizing alsnog af;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.W. Beversluis, I.A. Vermeulen en E.F. Groot, bijgestaan door
mr. Marsnerova als griffier, en is op 12 november 2020 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

5 De slotsom

6 De beslissing
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Instantie Rechtbank Limburg

Datum uitspraak 02-06-2020

Datum publicatie 16-12-2020

Zaaknummer C/03/273877 / FA RK 20-328

Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2020:3064, Bekrachtiging/bevestiging 
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2021:75 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Hoofdverblijf van de kinderen bij de vader bepaald indien (en voor zo lang) de
moeder niet binnen twee weken gevolg geeft aan de verplichting met de kinderen
(terug) te verhuizen naar omgeving vader.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/19 

Uitspraak

Zittingsplaats Maastricht

Familie en jeugd

Datum uitspraak: 2 juni 2020

Zaaknummer: C/03/273877 / FA RK 20-328

De meervoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft de volgende
beschikking gegeven inzake:

[verzoekster] ,

verzoekster, verder te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats 1] ,

advocaat mr. A.W.M. Mans, kantoorhoudend te Roermond,

ECLI:NL:RBLIM:2020:9966

RECHTBANK LIMBURG
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

en:

[wederpartij] ,

wederpartij, verder te noemen: de vader,

wonende te [woonplaats 2] ,

advocaat mr. M.A.P.J. van den Biggelaar, kantoorhoudend te Waalre.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv) is in deze zaak betrokken:

de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidoost Nederland, gevestigd te Maastricht, hierna te
noemen: de raad.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van de moeder, ingekomen ter griffie van de rechtbank Oost-Brabant op
8 november 2019;

- de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 24 december 2019 waarbij de zaak
ingevolge artikel 270, eerste lid, Rv is doorverwezen naar de rechtbank Limburg;

- het verweerschrift van de vader, tevens zelfstandig verzoek, ingekomen ter griffie op 
7 mei 2020;

- het aanvullend/gewijzigd verzoek van de moeder, inclusief bescheiden, ingekomen ter
griffie op 8 mei 2020;

- aanvullende bescheiden (bijlagen H tot en met N) van de moeder, ingekomen bij twee
afzonderlijke F9-formulieren van 11 mei 2020.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 mei 2020. Verschenen zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. Mans;

- de vader, bijgestaan door mr. Van den Biggelaar;

- een vertegenwoordigster van de raad.

Het kinderverhoor van de minderjarige [minderjarige 1] heeft plaatsgevonden op 12 mei 2020,
voorafgaande aan de mondelinge behandeling. De vertegenwoordigster van de raad is aanwezig
geweest bij het kinderverhoor.

De vader heeft aan de hand van ter mondelinge behandeling van 12 mei 2020 overgelegde
spreekaantekeningen, tevens verweerschrift tegen aanvulling/wijziging verzoek, verweer gevoerd.

Bij beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019 is de echtscheiding tussen
partijen uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is op 11 november 2019 ingeschreven in de
registers van de burgerlijke stand van de gemeente Waalre.

Partijen zijn de ouders van:

1 De procedure

2 De feiten
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

- [minderjarige 1] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1] ,

- [minderjarige 2] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 2] .

De ouders hebben het gezamenlijk gezag.

Bij de echtscheidingsbeschikking is het hoofdverblijf van de kinderen bij de moeder bepaald. De
verdeling van de zorg- en opvoedingstaken is als volgt bepaald:

De minderjarigen verblijven bij de vader gedurende:

- een weekend per twee weken van donderdag na school tot zondag na het eten;

- elke donderdag na school tot vrijdagochtend voor school;

- ieder jaar met Hemelvaart (met Pasen verblijven de kinderen ieder jaar bij de moeder);

- de helft van de overige vakanties en feestdagen, waarbij de kinderen in de oneven jaren de
laatste drie weken en in de even jaren de eerste drie weken van de zomervakantie bij de vader
zijn.

Het verzoek van de moeder strekkende tot het verkrijgen van vervangende toestemming om met
de kinderen naar [land] ( [plaats 1] ) te verhuizen is bij voornoemde beschikking afgewezen.

Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 18
november 2019 (C/01/351063 / KG ZA 19-598) is de moeder - kort gezegd - veroordeeld terug te
verhuizen naar een woning in [woonplaats 2] dan wel naar een woning gelegen binnen een straal
van 20 kilometer gerekend vanaf de gemeentegrenzen van de gemeente [woonplaats 2] en
zichzelf en de kinderen aldaar op het nieuwe woonadres in te schrijven in de Basisregistratie
Personen.

De moeder heeft na wijziging/aanvulling van het aanvankelijk verzoekschrift de rechtbank
verzocht om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat:

Primair

1. Aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend om met [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] naar [plaats 1] te [land] te verhuizen.

2. Aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend om met ingang van het nieuwe
schooljaar 2020/2021 [minderjarige 2] op de basisschool, namelijk de Grundschule: Volksschule
[plaats 1] gelegen te [adres] te [plaats 1] in te schrijven en [minderjarige 1] op de Hauptschule te
[plaats 1] in te schrijven, eveneens gevestigd op het voornoemde adres.

3. De zorgregeling tussen de vader en de kinderen wordt gewijzigd in dier voege dat de vader en
de kinderen een weekend per drie weken vanaf vrijdag tot en met zondag, ieder mogelijk lang
weekend tot maandag, bij de vader verblijven waarbij de moeder zorg draagt voor het halen en
brengen van de kinderen. Voorts verblijven de kinderen gedurende 4 weken in de zomervakantie
bij de vader, de gehele Herfstvakantie, de gehele Carnavalsvakantie en de helft van alle overige
vakanties in onderling overleg tussen partijen te bepalen. Daarbij stimuleert moeder de kinderen
om dagelijks contact met de vader te hebben via Skype of de app.

Subsidiair

1. Aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend om met [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] naar [woonplaats 1] te verhuizen.

2. Aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend om met ingang van het nieuwe

3 Het verzoek en het verweer
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3.2.

schooljaar 2020/2021 [minderjarige 2] op de basisschool ' [naam basisschool] ' te [woonplaats 1]
in te schrijven en [minderjarige 1] op het [naam school 1] te [plaats 2] in te schrijven.

3. De zorgregeling tussen de vader en de kinderen wordt gewijzigd in dier voege dat de vader en
de kinderen een weekend per twee weken vanaf vrijdag na school (uiterlijk om 16.00 uur) tot en
met zondag bij de vader verblijven waarbij de moeder zorg draagt voor het halen en brengen van
de kinderen. Voorts verblijven de kinderen gedurende de gehele Herfstvakantie bij de vader en
extra op Koningsdag, op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag. De overige vakanties en
feestdagen worden in onderling overleg tussen partijen bij helften verdeeld. Daarbij stimuleert
moeder de kinderen om dagelijks contact met vader te hebben via Skype of de app.

Meer subsidiair

Een Raadsonderzoek te gelasten en de Raad voor de Kinderbescherming advies te laten
uitbrengen over de verzoeken van de moeder, meer specifiek ter beantwoording van de vraag
welke woonplaats van de moeder en de kinderen het meeste recht doet aan de belangen van de
kinderen.

Meest subsidiair

Indien de overige verzoeken worden afgewezen aan de moeder vervangende toestemming te
verlenen om met ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021 [minderjarige 2] op de basisschool
te Weert en [minderjarige 1] op de middelbare school in Weert naar keuze van [minderjarige 1] in
te schrijven.

Kosten rechtens.

De vader heeft bij verweerschrift, tevens zelfstandige verzoeken, verweer gevoerd en de
rechtbank verzocht bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. De verzoeken van de moeder af te wijzen als zijnde ongegrond en/of onbewezen;

Bij wege van zelfstandig verzoek:

b. Te bepalen dat de moeder binnen twee weken na het geven van de beschikking in de
onderhavige procedure terug dient te verhuizen naar [woonplaats 2] , c.q. een direct aan
[woonplaats 2] grenzende gemeente en zichzelf en de kinderen aldaar dient in te schrijven in de
Basisregistratie Personen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen
met een dwangsom van € 500,-- per dag dat de moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen
te voldoen, met een maximum van € 50.000,--;

c. en voorwaardelijk, voor het geval de moeder niet tijdig heeft voldaan aan het gevorderde sub b:
De beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019 met kenmerk C/01/337795 / FA RK
18-4228 te wijzigen met ingang van de datum waarop de moeder uiterlijk weer in [woonplaats 2]
had moeten wonen en te bepalen dat de kinderen - totdat de moeder weer een woning in
[woonplaats 2] c.q. een aan [woonplaats 2] grenzende gemeente heeft en daar haar intrek heeft
genomen - hun hoofdverblijf bij de vader hebben, waarbij de kinderen bij de moeder verblijven
overeenkomstig de zorgregeling die thans voor de vader geldt en de moeder te veroordelen aan
deze regeling mee te werken op straffe van een dwangsom van 
€ 5.000,-- ineens, te vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per dag dat de moeder in
gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, met een maximum van € 50.000,--;

d. de vader vervangende toestemming te verlenen om [minderjarige 1] in te schrijven als leerling
van het [naam school 2] te [woonplaats 2] ;

e. te bepalen dat, in aanvulling op de zorgregeling als vastgelegd in de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019, het volgende geldt:

- op donderdagen en vrijdagen waarop de kinderen niet naar school gaan, verblijven zij de tijd die
zij volgens het normale rooster op school zouden doorbrengen bij de vader, in elk geval vanaf
donderdag 10.00 uur;

- in de weekends dat de kinderen bij de vader verblijven gaan zij op zondag 18.45 uur weer naar
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de moeder;

- de zorg gedurende de tweeweekse vakanties wordt aldus verdeeld dat de kinderen één week
bij de vader en één week bij de moeder verblijven en wel zo dat de kinderen bij de vader
verblijven in de week voorafgaand aan het weekend waarin de kinderen volgens de reguliere
zorgregeling bij hem verblijven;

f. voorwaardelijk, in het geval de rechtbank de moeder onverhoopt toestemming mocht verlenen
om met de kinderen naar Zuid-Limburg te verhuizen: te bepalen dat de kinderen voor de
uitvoering van de zorgregeling door de moeder worden gebracht en gehaald.

Kosten rechtens.

De vader heeft in het verweerschrift tevens verweer gevoerd tegen het door de moeder
ingediende gewijzigde/aangevulde verzoek.

Bij de beoordeling zal - voor zover relevant - worden ingegaan op de over en weer door partijen
ingenomen stellingen.

De ontvankelijkheid van het primaire verzoek (onder 1) van de moeder om haar vervangende toestemming
te verlenen om naar [land] te verhuizen.

De rechtbank verwerpt het formele bezwaar van de vader tegen de late indiening van het
gewijzigd/aanvullend verzoek van de moeder. De stelling van de vader dat de late indiening van
het gewijzigd/aanvullend verzoek in strijd is met een goede procesorde is niet nader met redenen
omkleed. De (te) late indiening van het gewijzigd/aanvullend verzoek brengt niet zonder meer met
zich dat sprake is van strijd met een goede procesorde. Bij de beoordeling daarvan is tevens van
belang de mate waarin de andere partij is overvallen door het gewijzigd/aanvullend verzoek en/of
daardoor in zijn processuele belangen is geschaad. Dat de vader is overvallen door het gewijzigde
verzoek is niet gebleken. De vader heeft immers in het verweerschrift reeds betoogd niet uit te
sluiten dat het einddoel van de moeder nog steeds [land] is en dat ze [woonplaats 1] ziet als een
opstapje om via die omweg alsnog dat einddoel te bereiken. De vader heeft voorts in zijn
spreekaantekeningen uitvoerig verweer gevoerd tegen het gewijzigd/aanvullend verzoek van de
moeder om naar [land] te verhuizen. Gelet op het bovenstaande, is de vader door de late
indiening van het gewijzigde/aanvullende verzoek niet in zijn belangen geschaad. De rechtbank
zal daarom uitgaan van het gewijzigde/aanvullende verzoek van de moeder (verder: het verzoek).

Vervolgens dient te worden beoordeeld of de omstandigheden na de uitspraak van de
rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019, waarbij het verzoek van de moeder om haar
vervangende toestemming te verlenen met de kinderen naar [land] te verhuizen is
afgewezen, zijn gewijzigd of dat bij het nemen van die beslissing van onjuiste of onvolledige
gegevens is uitgegaan. Dat klemt temeer omdat deze uitspraak onherroepelijk is geworden
doordat daartegen geen, althans niet tijdig een rechtsmiddel door de moeder is aangewend.

De moeder stelt dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Niet is aangegeven of wellicht
sprake is van feiten en/of omstandigheden die niet bekend waren ten tijde van de uitspraak
van 24 juli 2019. In de punten 5 tot en met 12 van haar verzoek geeft de moeder een
situatieschets van de afgelopen jaren sinds juli 2017. Die situatieschets is naar het oordeel
van de rechtbank niet relevant in het onderhavige kader voor zover het betreft de periode
van juli 2017 tot 3 juli 2019 (de datum van de mondelinge behandeling van het
echtscheidingsverzoek bij de rechtbank Oost-Brabant) nu de rechtbank Oost-Brabant van die
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omstandigheden bij haar uitspraak is uitgegaan. De rechtbank begrijpt dat de moeder van
mening is dat de gewijzigde omstandigheden gelegen zijn in het gegeven dat haar
woonsituatie nog steeds ongewis is, dat de vader geen toestemming wenst te verlenen voor
de verhuizing van de moeder met de kinderen naar Zuid-Limburg en ten slotte dat het recht
op family life dat bestaat tussen de kinderen, haar partner en diens zoontje dient te worden
geëerbiedigd.

De rechtbank stelt vast dat de onduidelijkheid over de woonsituatie van de moeder reeds
bestond ten tijde van de echtscheidingsprocedure en nog steeds niet is opgelost.

Omdat de moeder (na de echtscheidingsbeschikking) zonder toestemming van de vader met
de kinderen bij haar ouders in [woonplaats 1] was ingetrokken, heeft de vader een kort
geding aangespannen. Bij voornoemd kortgedingvonnis van 18 november 2019 van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant is de moeder veroordeeld tot een
verhuizing naar een woning in [woonplaats 2] dan wel een woning gelegen binnen

- kort gezegd - een straal van 20 km van [woonplaats 2] . Niet is gebleken noch is
aannemelijk geworden dat de moeder serieus heeft gezocht naar permanente woonruimte
voor zichzelf en de kinderen in overeenstemming met dat kortgedingvonnis. De moeder
beschikt weliswaar sinds 1 februari 2020 over een woning in Weert, maar die woning is niet
gelegen binnen de aangegeven straal van 20 km van [woonplaats 2] . Bovendien verblijft de
moeder enkel tijdens de schooldagen met de kinderen in die woning. Zij heeft niet de
intentie om van die woning in Weert een permanent verblijf en thuis te maken. De moeder
opteert nog steeds primair voor een verblijf in [land] dan wel subsidiair in Zuid-Limburg als
alternatief voor [land] .

Tevens heeft de moeder - naar de rechtbank begrijpt - als gewijzigde omstandigheid
aangevoerd dat de vader geen toestemming wil verlenen voor een verhuizing van de
moeder met de kinderen naar Zuid-Limburg ( [woonplaats 1] ). De weigering van de vader
om toestemming te geven voor een verhuizing naar Zuid-Limburg is echter niet relevant in
het kader van de beoordeling of er gronden zijn om over te gaan tot een herbeoordeling van
de afwijzende beslissing ter zake de verhuizing naar [land] .

Wat betreft het beroep van de moeder op de eerbiediging van het recht op family life 
(artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) overweegt de rechtbank het volgende. De moeder
heeft sinds drie jaren een relatie met haar huidige partner. Er is in die jaren een “vast
patroon” ontstaan waarin de moeder met de kinderen bij haar partner in [land] verblijft. De
moeder stelt nu dat, aangezien zij vanwege de coronacrisis van 12 maart 2020 tot 29 april
2020 noodgedwongen met de kinderen in [land] heeft verbleven, de band tussen de
kinderen en haar partner en diens zoontje dermate is verdiept, dat een noodzaak is
ontstaan om te verhuizen naar [land] . De moeder is van mening dat door haar en de
kinderen dat recht te onthouden een ongeoorloofde inbreuk wordt gemaakt op artikel 8
EVRM.

De rechtbank vermag niet in te zien dat door het volgens de moeder noodgedwongen verblijf
van een aantal weken van haar en de kinderen in [land] (van 12 maart 2020 tot 29 april
2020) een zodanige wijziging is gekomen in de verhouding tussen de kinderen en de partner
van de moeder dat een verhuizing van de moeder en de kinderen naar [land] daardoor nu
noodzakelijk zou zijn geworden. Zoals aangegeven bestond er reeds een vast patroon van
verblijven in [land] en bovendien was het op voorhand duidelijk dat het verblijf wederom kort
en slechts tijdelijk zou zijn. De band met vader, grootouders en de school in Nederland (de
kinderen hebben online les gehad) is vanuit [land] juist intensief onderhouden in die periode.

De rechtbank komt op grond van het vorenstaande tot het oordeel dat er geen sprake is van
gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven tot heroverweging van de beslissing van
de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019. Ook is niet gebleken dat bij het nemen van die
beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. De moeder zal dan ook niet-
ontvankelijk worden verklaard in haar primaire verzoek onder 1. Mitsdien komt de rechtbank
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niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het primaire verzoek onder 1 en de daarmee
samenhangende verzoeken onder primair 2 en 3.

De ontvankelijkheid van het subsidiaire verzoek (onder 1) van de moeder om haar vervangende
toestemming te verlenen om naar [woonplaats 1] te verhuizen.

Het verzoek om vervangende toestemming voor een verhuizing naar [woonplaats 1] is niet
eerder ter rechterlijke beoordeling voorgelegd. De moeder kan dus worden ontvangen in dit
(nieuwe) verzoek.

Het verzoek van de moeder omtrent de vervangende toestemming tot verhuizing is gebaseerd op
artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Dit artikel bevat een regeling met betrekking tot geschillen tussen ouders die gezamenlijk het
gezag hebben over hun kinderen. De rechtbank kan vervangende toestemming verlenen, die in de
plaats komt van de toestemming van de andere ouder.

Als uitgangspunt voor de beoordeling van het verzoek geldt dat de ouder, bij wie de kinderen het
hoofdverblijf hebben, in beginsel het recht heeft te verhuizen en zijn leven elders opnieuw in te
richten. Conform vaste rechtspraak dient de rechter alle omstandigheden van het geval in acht te
nemen en alle betrokken belangen af te wegen, waarbij de belangen van de kinderen voorop
staan en steeds een overweging van de eerste orde dienen te zijn. Daaruit mag overigens niet
worden afgeleid dat de belangen van de kinderen altijd zwaarder behoren te wegen dan andere
belangen. De criteria die een rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende
toestemming tot verhuizing zijn in de jurisprudentie uitgewerkt en betreffen:

- het recht en het belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar
leven opnieuw in te richten,

- de noodzaak tot verhuizen,

- de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid,

- de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de
verhuizing voor de minderjarige en de achterblijvende ouder te compenseren,

- de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg,

- de rechten van de achterblijvende ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar
in hun vertrouwde omgeving,

- de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg waarbij de situatie en de frequentie
van contact/omgang voor en na de verhuizing wordt vergeleken,

- de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin hij geworteld is in zijn omgeving,

- de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Op grond van het vijfde lid van artikel 1:253a BW neemt de rechter de beslissing niet nadat een
vergelijk tussen de ouders is beproefd. Het is ter mondelinge behandeling niet mogelijk gebleken
een vergelijk tussen partijen te bewerkstelligen, zodat de rechtbank zal overgaan tot een
beoordeling van de voorliggende verzoeken.

De vertegenwoordigster van de raad heeft zich op het standpunt gesteld dat niet is gebleken van
een noodzaak voor een verhuizing naar Zuid-Limburg en dat ook op geen enkele wijze is gebleken
dat die verhuizing in het belang van de kinderen is. De raad ziet ook in de nabije toekomst geen
noodzaak of belang voor de kinderen om te verhuizen naar Zuid-Limburg. De raad vindt het te
betreuren dat [minderjarige 1] volledig lijkt te worden meegezogen in de wens van de moeder om
naar [land] te verhuizen en van mening is dat de rechtbank goed naar haar dient te luisteren. Met
andere woorden: dat de rechtbank toestemming moet geven voor een verhuizing naar [land] .
Eerder vond [minderjarige 1] dat ook al met de wens om naar [woonplaats 1] te verhuizen. De
raad acht het van het grootste belang dat de beide ouders, hoe de beslissing van de rechtbank
ook uitpakt, samen volledig achter de uitvoering daarvan gaan staan. De raad adviseert de
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ouders, die met mediation gaan starten, te werken aan hun onderlinge communicatie, zodat de
kinderen uit de spagaat tussen hun ouders komen. De huidige situatie is niet goed voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zij zullen steeds meer last gaan ondervinden
van de verstoorde relatie tussen de ouders en het feit dat zij niet meer met elkaar communiceren.
Het zou de kinderen kunnen aanzetten tot verzet of hen doen ervaren dat zij niet gehoord
worden. Dat laatste lijkt nu al bij [minderjarige 1] aan de orde te zijn. De kinderen zullen vanuit
gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid zelf een keuze gaan maken, omdat hen het
gevoel wordt opgedrongen dat zij een keuze moeten maken. Die keuze zal onvermijdelijk nadelig
zijn in de verhouding van de kinderen, [minderjarige 1] voorop, met één van de ouders.

De rechtbank stelt voorop dat de moeder in beginsel het recht heeft haar verblijfplaats te kiezen
en een nieuw leven op te bouwen. De vrijheid van de moeder om met [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] te verhuizen wordt echter beperkt op een wijze die in de wet is voorzien en die
noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] hebben hun hoofdverblijf bij de moeder. De vader neemt zijn aandeel in de
zorgtaken betreffende [minderjarige 1] en [minderjarige 2] . Door een verhuizing van [minderjarige
1] en [minderjarige 2] naar Zuid-Limburg zal het contact tussen hen en de vader worden beperkt.
De rechtbank dient te beoordelen of de bescherming van de rechten en vrijheden van de vader of
van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] (indirect) een inbreuk op de vrijheid van de moeder op
een verhuizing naar Zuid-Limburg rechtvaardigt.

De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is en dat het belang van de moeder om met
[minderjarige 1] en [minderjarige 2] naar Zuid-Limburg te verhuizen niet zwaarder weegt dan het
belang van de vader die vasthoudt aan een verblijf van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] in
[woonplaats 2] dan wel in de onmiddellijke omgeving van [woonplaats 2] . De rechtbank
overweegt daartoe als volgt.

De noodzaak om te verhuizen

De moeder heeft aangevoerd dat [woonplaats 1] een logische keuze is, omdat daar haar roots
liggen. Het (familie)netwerk bevindt zich in [woonplaats 1] en ook de kinderen zijn vertrouwd met
die plaats. De kinderen hebben sociale contacten in die buurt en verzorgpony’s met bijbehorende
vriendenkring. [woonplaats 1] is voor de kinderen als een tweede thuis te beschouwen. De
moeder kan in loondienst gaan werken als logopediste en heeft ook de mogelijkheid om als
skilerares bij Snowworld te werken.

Tevens stelt de moeder dat de omgeving in en om [woonplaats 1] landelijker is dan in de buurt
van [woonplaats 2] en dat zij in staat is aldaar een geschikte woning met grote tuin te kopen. Die
mogelijkheden heeft zij niet in [woonplaats 2] .

Ook de scholen voor de kinderen zijn dichterbij dan in [woonplaats 2] .

De vader heeft daartegen ingebracht dat de moeder nog steeds inkomsten heeft uit haar
voormalige logopediepraktijk in [woonplaats 2] en dat er legio mogelijkheden zijn voor de moeder
om in [woonplaats 2] een inkomen te genereren. Zij heeft nog geen baan in Zuid-Limburg.

De vader is van mening dat het niet in het belang van de kinderen is om naar Zuid-Limburg te
verhuizen. Van een noodzaak daartoe is al helemaal geen sprake. De kinderen hebben het altijd
naar hun zin gehad in [woonplaats 2] en zij doen het daar goed. Zij hebben in [woonplaats 2] hun
sociale netwerk, bestaande uit familie en vriendinnen. De kinderen kunnen op de vertrouwde
school blijven en [minderjarige 1] kan - met de fiets - naar de middelbare school met haar
vriendinnen. De kinderen worden door de moeder meegetrokken in haar wens om te verhuizen en
geven de door moeder gewenste antwoorden. De kinderen kunnen de consequenties van een
verhuizing niet inschatten. De contacten met de vader zullen afstandelijker worden. Een intensief
en goed contact met hun eigen vader weegt zwaarder dan het contact met de familie van de
moeder in Zuid-Limburg. Die contacten worden overigens door de moeder rooskleuriger
voorgesteld dan ze feitelijk zijn. De zus van de moeder woont immers niet in [woonplaats 1] en er
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4.9.

4.10.

4.11.

is evenmin sprake van dat de moeder steeds actief lid is gebleven van de tennisclub in
[woonplaats 1] .

Ook het argument dat de moeder in [woonplaats 1] geschikte woningen met een grote tuin kan
kopen (of huren) gaat niet op. In [woonplaats 2] zelf en ook in de nabije omgeving zijn voldoende
“groene wijken/plaatsen” met voor de moeder betaalbare woningen.

De rechtbank is, bezien tegen het licht van het verweer van de vader, waartegen de moeder geen
stellingen heeft ingebracht, van oordeel dat de moeder op geen enkele wijze heeft aangetoond
dat sprake is van een noodzaak om naar Zuid-Limburg te verhuizen. Vast is komen te staan dat de
moeder nog tot eind 2020 inkomsten genereert uit haar voormalige logopediepraktijk in
[woonplaats 2] en dat zij geen baan heeft in [woonplaats 1] . Ook is niet door de moeder
aangetoond dat het voor haar niet mogelijk is in of rondom [woonplaats 2] een inkomen te
(blijven) genereren. Een economische noodzaak om naar [woonplaats 1] te verhuizen is er dan
ook niet.

Evenmin kan worden aangenomen dat het belang van de kinderen een verhuizing naar
[woonplaats 1] noodzakelijk maakt. De kinderen zijn geboren en opgegroeid in [woonplaats 2] .
Hun vader woont in [woonplaats 2] en zij hebben hun sociale netwerk in [woonplaats 2] . Niet is
gesteld of anderszins gebleken dat de kinderen niet goed gedijen in [woonplaats 2] of het daar
niet naar hun zin hebben. [minderjarige 1] heeft op de vraag waarom zij weg wil uit [woonplaats
2] geantwoord dat zij het niet zo leuk vindt in [woonplaats 2] , omdat er veel mensen zijn en het
er erg druk is. [minderjarige 1] heeft lang moeten nadenken over dit antwoord. De rechtbank kan
zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat [minderjarige 1] het ook fijn vindt in [woonplaats 2]
, maar onder invloed van de wensen van moeder over de woonplaats, toch iets (negatiefs) heeft
willen zeggen. [minderjarige 1] is, zo is de rechtbank gebleken, volledig gefocust op een
verhuizing naar [land] en op de nieuwe dingen die ze tegemoet gaat bij een verhuizing. Als [land]
niet doorgaat wil [minderjarige 1] in [woonplaats 1] gaan wonen, omdat zij daar dan een grotere
tuin zal hebben. Zij vindt het niet erg dat zij vader, de familie en vrienden in [woonplaats 2] minder
vaak zal zien ten gevolge van een verhuizing. De nieuwe vrienden in [woonplaats 1] en de
verzorgpony’s zijn belangrijker geworden.

De rechtbank is van oordeel dat het gegeven dat de kinderen sinds een half jaar verzorgpony’s en
paardrijles hebben in [woonplaats 1] en daaraan gerelateerde vriendschappen hebben gekregen
niet met zich brengt dat de kinderen belang hebben bij een verhuizing naar [woonplaats 1] . Zij
zijn hun hele leven met hun ouders in [woonplaats 2] opgegroeid en daar geworteld en ook na de
scheiding van hun ouders zijn de kinderen daar door hun vader, de school, hun vrienden en
andere sociale contacten ingebed gebleven en hebben zij zich in positieve zin kunnen ontwikkelen.

De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid

De rechtbank is van oordeel dat de verhuizing naar [woonplaats 1] onvoldoende is doordacht en
voorbereid door de moeder. Duidelijk is geworden dat de focus van de moeder volledig gericht is
op [land] . Van een specifieke binding met [woonplaats 1] , anders dan dat de moeder daar is
opgegroeid en daar nu met de kinderen in de weekends verblijft bij haar ouders, is niet gebleken.
Ook is niet gebleken dat de moeder met de vader overleg heeft gevoerd over een verhuizing naar
[woonplaats 1] of hem heeft betrokken bij haar besluitvorming. Daardoor heeft zij ook alternatieve
mogelijkheden niet verkend en de vader de mogelijkheid ontnomen om alternatieven te
ontwikkelen die tegemoet komen aan de wens van de moeder om meer in de buurt van haar
ouders te wonen. De moeder stelt wel die optie met vader te hebben besproken en met hem te
hebben onderhandeld, maar de vader heeft dat uitdrukkelijk betwist. Hij heeft zelfs een kort
geding aangespannen om te bewerkstelligen dat de moeder met de kinderen terugkeert naar
[woonplaats 2] . Voorts stelt de rechtbank vast dat de moeder wel heeft onderzocht of er
geschikte scholen zijn in [woonplaats 1] en omgeving, maar dat zij niet verder is gekomen dan een
oriënterende fase. Hetzelfde geldt voor de huisvesting in [woonplaats 1] . Ten slotte stelt de
rechtbank vast dat ook bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 12 mei 2020 niet is
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

gebleken dat de moeder vanuit het belang van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] redeneert.
Door de moeder is niets gesteld waaruit naar objectieve maatstaven is af te leiden dat het in het
belang van de kinderen is om ze weg te halen uit hun vertrouwde sociale omgeving van school,
clubjes en vriendjes en vriendinnen en om - last but not least - vader op afstand te zetten.

De door de ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het
kind en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren

Op dit moment verblijven de kinderen iedere donderdag na school tot vrijdagochtend voor
school bij de vader en een weekend per twee weken van donderdag na school tot zondag na het
eten. De donderdag die recentelijk aan de zorgregeling is toegevoegd, zal niet meer uitvoerbaar
zijn als de moeder naar [woonplaats 1] mag verhuizen. Volgens de moeder zal er sprake zijn van
een contactverlies van 16 uren per twee weken. Moeder wil die uren compenseren door steeds
het brengen en halen van de kinderen voor haar rekening te nemen en de contactregeling op
vrijdag te laten aanvangen om 16.00 uur in plaats van op vrijdag 18.00 uur. Ook kunnen de
kinderen de volledige herfstvakantie bij de vader verblijven in plaats van een gedeelde vakantie
met de moeder en extra op Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag.

De rechtbank is van oordeel dat, nog afgezien van het gegeven dat de vader vanwege zijn werk
niet altijd in staat zal zijn de kinderen op te vangen gedurende de aangeboden
compensatiemogelijkheden, de geboden compensatie niet in verhouding staat tot het verlies aan
structurele contacturen. Vanwege de leeftijd van de kinderen zijn op dit moment de structurele
doordeweekse contacten van groot belang. De betrokkenheid van de vader bij hun dagelijkse
leven, de mogelijkheid om spontane contactmomenten met zijn dochters te kunnen hebben, en
later betrokken te kunnen zijn bij (buiten)schoolse activiteiten, sport of wat dan ook wordt
daardoor substantieel moeilijker en beperkt.

De geboden alternatieven zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende, zeker niet omdat
een verhuizing naar [woonplaats 1] helemaal niet nodig is met het oog op de belangen van de
kinderen.

De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg

De onderlinge communicatie tussen partijen is enorm onder druk komen te staan door de
juridische strijd over de woonplaats van de kinderen. De verstandhouding tussen de ouders is
ernstig verstoord en een normale communicatie ontbreekt. De rechtbank wijst partijen op hun
ouderlijke verantwoordelijkheid die hen verplicht om samen te werken aan een verbetering van
hun verstandhouding en communicatie en daarbij, over en weer, rekening te houden met elkaars
belangen en de belangen van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] .

Ter mondelinge behandeling is gebleken dat de ouders op 14 mei 2020 een mediationtraject
zouden starten. Daarbij valt op dat de vader verbetering van de communicatie en de moeder haar
verhuiswensen als hoofditem van de mediation ziet. Aangezien bij deze beslissing duidelijkheid zal
worden gegeven over de vraag waar de moeder met de kinderen dient te wonen, verwacht de
rechtbank van de ouders dat zij zich met de hulp van de mediator ten volle zullen inzetten voor
verbetering van hun onderlinge verstandhouding en communicatie.

De leeftijd van de minderjarigen, hun mening en de mate waarin de minderjarigen zijn geworteld in hun
omgeving.

[minderjarige 1] heeft verklaard heel erg graag naar [land] te willen verhuizen en dat ook
[minderjarige 2] dat graag wil. Als [land] niet mag van de rechtbank, dan wil zij naar [woonplaats
1] . Zij heeft aangegeven heel erg te hopen dat deze rechtbank wel goed naar haar zal luisteren
en te hopen dat er een einde komt aan de onduidelijkheid.

Zij hoopt vooral dat haar ouders weer normaal met elkaar kunnen omgaan.
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4.16.1.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.1.

4.19.

De rechtbank stelt voorop dat [minderjarige 1] haar mening mag geven, maar dat het niet aan
haar is om te kiezen waar ze gaat wonen. De rechtbank heeft goed gehoord dat [minderjarige 1]
het liefste naar [land] wil verhuizen, maar aangezien haar ouders het daar niet over eens kunnen
worden, is het aan de rechtbank om daarover een beslissing te nemen.

De rechtbank zal een zo goed mogelijke beslissing nemen. Die beslissing kan afwijken van de
eigen wens van [minderjarige 1] (en [minderjarige 2] ), omdat nu eenmaal ook andere belangen
mee dienen te wegen. Met name het belang van de instandhouding van de goede band tussen de
vader en [minderjarige 1] en [minderjarige 2] dient bij de beslissing te worden betrokken.

De rechtbank overweegt dat [minderjarige 1] en [minderjarige 2] geworteld zijn in
[woonplaats 2] . Van een worteling in [woonplaats 1] is op dit moment geen sprake. Dat
[woonplaats 1] inmiddels voor hen een vertrouwde omgeving is geworden, maakt dat niet
anders. Het is van belang voor de kinderen dat zij in de vertrouwde omgeving van
[woonplaats 2] kunnen blijven wonen, daar hun school kunnen afmaken en naar de
middelbare school kunnen gaan. Hun perspectieven lagen en liggen in [woonplaats 2] of
directe omgeving. Van een perspectief in [woonplaats 1] is niet gebleken. Dat zij inmiddels
aldaar lid zijn van sportclubjes en verzorgpony’s hebben, maakt dit niet anders. De moeder
heeft deze beslissingen zonder overleg met de vader genomen en het op die manier onnodig
voor de kinderen gecompliceerder en emotioneel moeilijker gemaakt. De mogelijkheden om
naar [woonplaats 1] te gaan in de weekenden en in de vakanties blijven bestaan, zij het
beperkter.

De extra kosten van de omgang na de verhuizing.

De moeder heeft zich bereid verklaard alle extra kosten in het kader van de zorgregeling ten
gevolge van de verhuizing naar [woonplaats 1] op zich te nemen. De rechtbank acht dit aanbod
van ondergeschikt belang en niet doorslaggevend in het kader van de beoordeling of de gewenste
verhuizing in het belang van de kinderen moet worden toegestaan.

Conclusie

Alle belangen in ogenschouw nemende en tegen elkaar afwegende, is de rechtbank van oordeel
dat de belangen van de moeder om met [minderjarige 1] en [minderjarige 2] naar [woonplaats 1]
te verhuizen niet opwegen tegen de belangen van de vader om daar geen toestemming voor te
verlenen. De rechtbank zal het verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te

verlenen om met [minderjarige 1] en [minderjarige 2] naar [woonplaats 1] te verhuizen dan ook
afwijzen.

De zelfstandige verzoeken van de vader

De vader verzoekt te bepalen dat de moeder binnen twee weken na het geven van de
beschikking in de onderhavige procedure terug dient te verhuizen naar [woonplaats 2] , c.q. een
direct aan [woonplaats 2] grenzende gemeente en zichzelf en de kinderen aldaar dient in te
schrijven in de Basisregistratie Personen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- ineens, te
vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per dag dat de moeder in gebreke blijft aan haar
verplichtingen te voldoen, met een maximum van € 50.000,--.

De vader heeft voorts voorwaardelijk, voor het geval de moeder niet tijdig heeft voldaan
aan het hiervoor gevorderde, verzocht de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van
24 juli 2019 met kenmerk C/01/337795 / FA RK 18-4228 te wijzigen met ingang van de datum
waarop de moeder uiterlijk weer in [woonplaats 2] had moeten wonen en te bepalen dat de
kinderen - totdat de moeder weer een woning in [woonplaats 2] c.q. een aan [woonplaats 2]
grenzende gemeente heeft en daar haar intrek heeft genomen - hun hoofdverblijf bij de
vader hebben, waarbij de kinderen bij de moeder verblijven overeenkomstig de zorgregeling
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4.19.2.

4.19.3.

4.19.4.

4.19.5.

4.19.6.

4.20.

die thans voor de vader geldt en de moeder te veroordelen aan deze regeling mee te
werken op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen met een
dwangsom van € 500,-- per dag dat de moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen te
voldoen, met een maximum van € 50.000,--.

Tevens heeft de vader verzocht vervangende toestemming te verlenen om [minderjarige 1]
in te schrijven als leerling van het [naam school 2] te [woonplaats 2] .

De moeder heeft wel beschouwd geen gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze
verzoeken.

De rechtbank is van oordeel dat het verzoek van de vader inhoudende dat de moeder
binnen twee weken na het geven van de beschikking in de onderhavige procedure terug
dient te verhuizen naar [woonplaats 2] c.q. naar een direct aan [woonplaats 2] grenzende
gemeente en zichzelf en de kinderen aldaar dient in te schrijven in de Basisregistratie
Personen toewijsbaar is. De rechtbank is eveneens van oordeel dat het in het belang van de
kinderen is dat zij in de buurt blijven wonen van hun vader en dat er door de week een
einde dient te komen aan het gependel van de moeder met de kinderen tussen [woonplaats
2] , Weert en [woonplaats 1] . Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking dat de moeder
zelf heeft aangegeven niet in Weert te willen blijven wonen.

Ook de verzochte dwangsom zal worden toegewezen, aangezien de moeder er geen blijk
van heeft gegeven vrijwillig uitvoering te zullen geven aan een rechterlijke uitspraak waarbij
zij wordt verplicht naar [woonplaats 2] of directe omgeving te verhuizen.

De rechtbank is verder van oordeel dat het voorwaardelijk verzoek van de vader om
dezelfde redenen eveneens toegewezen dient te worden en bepaalt dat voor het geval de
moeder niet tijdig heeft voldaan aan het bepaalde in het dictum onder 5.1., de beschikking
van de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019 met kenmerk C/01/337795 / FA RK 18-4228
wordt gewijzigd met ingang van de datum waarop de moeder uiterlijk weer in [woonplaats
2] had moeten wonen en bepaalt dat de kinderen - totdat de moeder weer een woning in
[woonplaats 2] c.q. een aan [woonplaats 2] grenzende gemeente heeft en daar haar intrek
heeft genomen - hun hoofdverblijf bij de vader hebben, waarbij de kinderen bij de moeder
verblijven overeenkomstig de zorgregeling die voor de vader geldt (als hierna bepaald) en
veroordeelt de moeder om aan deze regeling mee te werken op straffe van een dwangsom
van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per dag dat de
moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, met een maximum van

€ 50.000,--.

Inherent aan toewijzing van bovenstaande verzoeken is dat de vader vervangende
toestemming wordt verleend om [minderjarige 1] in te schrijven als leerling van het [naam
school 2] te [woonplaats 2] voor het schooljaar 2020/2021, omdat de moeder tegen
toewijzing van dit verzoek evenmin bezwaren heeft ingebracht.

De vader heeft voorts verzocht, in aanvulling op de zorgregeling als vastgelegd in de
beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019, te bepalen dat:

- de kinderen op donderdagen en vrijdagen waarop de kinderen niet naar school gaan, de tijd die
zij volgens het normale rooster op school zouden doorbrengen bij de vader verblijven, in elk geval
vanaf donderdag 10.00 uur;

- de kinderen in de weekends dat zij bij de vader verblijven op zondag 18.45 uur weer naar de
moeder gaan;

- de zorg gedurende de tweeweekse vakanties aldus wordt verdeeld dat de kinderen één week
bij de vader en één week bij de moeder verblijven en wel zo dat de kinderen bij de vader
verblijven in de week voorafgaand aan het weekend waarin de kinderen volgens de reguliere
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4.20.1.

4.21.

4.22.

5.1.

5.2.

zorgregeling bij hem verblijven.

De rechtbank is van oordeel dat, aangezien de vader - niet weersproken - heeft
aangevoerd dat de huidige zorgregeling zorgt voor onduidelijkheid en discussies tussen
partijen, sprake is van gewijzigde omstandigheden die met zich brengen dat het verzoek kan
worden beoordeeld. Die beoordeling kan kort zijn, omdat de moeder geen verweer heeft
gevoerd tegen dit verzoek van de vader. De rechtbank zal het verzoek van de vader tot
aanvulling van de zorgregeling op de door hem aangegeven wijze dan ook integraal
toewijzen temeer nu niet is gebleken dat dit niet in het belang van de kinderen is.

De rechtbank zal deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Daarbij heeft de
rechtbank de belangen van partijen en de kinderen gewogen. Bij de behandeling van deze zaak is
duidelijk geworden dat het belang van de ongestoorde ontwikkeling van de kinderen vraagt om
rust, duidelijkheid en dus om het op een vaste plek kunnen oppakken van hun leven bij hun
moeder en hun vader en van de bij hun leeftijd(sfase) behorende ontwikkeltaken. Het getouwtrek
rond de kinderen heeft zijn sporen achtergelaten, zowel bij de kinderen, in relatie tot hun ouders
en in de relatie tussen de ouders en zoals de raad terecht heeft benadrukt, moet vanaf nu zo snel
mogelijk uitvoering worden gegeven aan de beslissing van de rechtbank. Het belang van de
moeder zoals dat in dit proces nogmaals is getoetst, is te licht bevonden afgezet tegen het belang
van de kinderen zoals dat door de vader ten tonele is gevoerd. Daargelaten dat de moeder tegen
deze beslissing in hoger beroep kan gaan, moet dat beroep niet de uitvoering van deze beslissing
kunnen doorkruisen omdat dat weer tot onrust, onduidelijkheid en het op spanning zetten van de
onderlinge relaties zal leiden. De conclusie luidt dat de beslissing uitvoerbaar bij voorraad wordt
verklaard.

De proceskosten zullen tussen partijen, die gewezen echtgenoten zijn, worden gecompenseerd
op de in het dictum aangegeven wijze.

De rechtbank:

bepaalt dat de moeder binnen twee weken na de uitspraakdatum van deze beschikking terug
dient te verhuizen naar [woonplaats 2] , c.q. een direct aan [woonplaats 2] grenzende gemeente
en zichzelf en de kinderen aldaar dient in te schrijven in de Basisregistratie Personen, op straffe
van een dwangsom van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen met een dwangsom van € 500,-- per
dag dat de moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, met een maximum van €
50.000,--;

bepaalt dat voor het geval de moeder niet tijdig heeft voldaan aan het bepaalde hiervoor onder
5.1 de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019 met kenmerk C/01/337795 / FA
RK 18-4228 wordt gewijzigd met ingang van de datum waarop de moeder uiterlijk weer in
[woonplaats 2] had moeten wonen en bepaalt dat de kinderen - totdat de moeder weer een
woning in [woonplaats 2] c.q. een aan [woonplaats 2] grenzende gemeente heeft en daar haar
intrek heeft genomen - hun hoofdverblijf bij de vader hebben, waarbij de kinderen bij de moeder
verblijven overeenkomstig de zorgregeling die voor de vader geldt (zoals bij die beschikking is
bepaald en hierna op onderdelen wordt gewijzigd) en veroordeeld de moeder om aan deze
regeling mee te werken op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- ineens, te vermeerderen met
een dwangsom van € 500,-- per dag dat de moeder in gebreke blijft aan haar verplichtingen te
voldoen, met een maximum van

5 Beslissing
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

€ 50.000,--;

verleent de vader toestemming, ter vervanging van de toestemming van de moeder, om
[minderjarige 1] in te schrijven als leerling van het [naam school 2] te [woonplaats 2] voor het
schooljaar 2020/2021;

wijzigt de bij beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 24 juli 2019, met zaaknummer
C/01/337795/ FA RK 18-4228, vastgestelde omgangsregeling en bepaalt in aanvulling daarop dat:

- de kinderen op donderdagen en vrijdagen waarop de kinderen niet naar school gaan, de tijd die
zij volgens het normale rooster op school zouden doorbrengen bij de vader verblijven, in elk geval
vanaf donderdag 10.00 uur;

- de kinderen in de weekends dat zij bij de vader verblijven op zondag 18.45 uur weer naar de
moeder gaan;

- de zorg gedurende de tweeweekse vakanties aldus wordt verdeeld dat de kinderen één week
bij de vader en één week bij de moeder verblijven en wel zo dat de kinderen bij de vader
verblijven in de week voorafgaand aan het weekend waarin de kinderen volgens de reguliere
zorgregeling bij hem verblijven;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af de verzoeken van de moeder;

compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H.J. Frénay, voorzitter, mr. M.C.A.E. van Binnebeke en mr.
C.M.W. Nobis, rechters, tevens kinderrechters, en in het openbaar uitgesproken op
2 juni 2020, in tegenwoordigheid van mr. M.P.I. Kubben, griffier.

Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep
worden ingesteld bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch:
a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de
griffier) is verstrekt of verzonden, binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak;
b. door andere belanghebbenden binnen 3 maanden na betekening daarvan of nadat de
beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.
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1.1.

2.1.

de minderjarige [naam],

wonende te [woonplaats] ,

hierna ook te noemen [minderjarige 2] ,

vertegenwoordigd door de bijzondere curator mevrouw [naam],

kantoorhoudende te Leeuwarden,

hierna ook te noemen de bijzondere curator,

kinderen van:

[naam] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna ook te noemen de vader,

[naam]

wonende te [woonplaats] ,

hierna ook te noemen de moeder.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank van 18 december 2019, waarvan de inhoud als hier herhaald
en ingelast dient te worden beschouwd;

- de brief van de bijzondere curator van 22 mei 2020, binnengekomen bij de griffie op 25 mei
2020;

- de rapportage met bijlagen van de bijzondere curator van 27 juli 2020, binnengekomen bij de
griffie op 28 juli 2020;

- de brief met bijlagen van de moeder van 14 augustus 2020, binnengekomen bij de griffie op 14
augustus 2020.

Bij beschikking van 18 december 2019 is een voorlopige verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken (zorgregeling) betreffende [minderjarige 1] en [minderjarige 2] bepaald, zoals
overeengekomen tussen de ouders, inhoudende dat de omgang tussen de vader en [minderjarige
1] en [minderjarige 2] eens in de twee weken op zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur plaatsvindt.
Daarnaast is de bijzondere curator benoemd om de belangen van [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] te behartigen in deze procedure en om te bezien in hoeverre een (definitieve)
wijziging van de zorgregeling in hun belang is. De bijzondere curator dient daarbij tevens zicht te
krijgen op de oorzaak van de weerstand bij [minderjarige 1] en [minderjarige 2] tegen hun vader.

1 Het verdere procesverloop

2 Nadere binnengekomen stukken

316



2.2.

2.3.

De rechtbank heeft de bijzondere curator verzocht hieromtrent te rapporteren, waarna de ouders
in de gelegenheid zijn gesteld hierop te reageren. De rechtbank heeft bepaald dat de zaak
vervolgens in beginsel op de stukken zal worden afgedaan.

De bijzondere curator heeft naar aanleiding van haar onderzoek de rapportage van 
27 juli 2020 opgesteld. Zij analyseert de zaak in haar rapport onder meer als volgt.

[minderjarige 1] en [minderjarige 2] zijn opgegroeid met een negatief beeld van hun vader
doordat zijn rol in de opvoeding beperkt was, door de nare en plotselinge echtscheiding, door de
gekwetstheid van beide ouders en het ontbreken van communicatie tussen hen en ook het
onvermogen hiermee om te gaan. Zowel de vader als de moeder hebben ieder in hun eigen
beleving het gevoel gehad in het huwelijk aan de zijlijn te hebben gestaan. Partijen zijn conflict
vermijdend en passen zich aan. Als de aanpassing te lang duurt, lijkt er in hun beleving niets meer
over te blijven van hun eigen identiteit en dan lijken zij uit het contact te gaan. De ander voelt
levensbedreigend aan en dit geeft veel angst. Deze gevoelens blijven onverwerkt een rol spelen
of naar boven gehaald worden in iedere vorm van contact. Er lijkt geen einde aan te komen. Ook
de karakters spelen een rol. Zowel de ouders als de kinderen bijten zich vast in een overtuiging.
Er wordt met wantrouwen op elkaar gereageerd en als er iets in een verhaal niet exact klopt dan
is er sprake van een 'zie je wel'-gevoel. Het vertrouwen lijkt volledig te ontbreken en ook het
voordeel van de twijfel is er niet. Door de tijdens het onderzoek van de bijzondere curator gedane
scheidingsmelding is de bijzondere curator getuige geweest van de emotionele afwijzing van de
moeder naar de vader. [minderjarige 2] is zeer belast met de zorg voor de moeder. Zij verliest de
moeder geen moment uit het oog. De moeder zal hier volgens de bijzondere curator aandacht
voor moeten ontwikkelen. De moeder is gestopt met voelen en overgeschakeld naar een
overlevingsmodus om om te gaan met de gevoelens van een ongewenste echtscheiding en
gevoelens van verlating en in de beleving van de moeder leugens. De kinderen ervaren het gevoel
van de moeder als hun gevoel. De vader is te bang om zich te laten zien, zich te uiten naar de
kinderen en naar de moeder toe. Het uiten van zijn gevoel gaat vaak gepaard met onmacht,
slachtoffergevoelens, minderwaardigheid en ook stil verzet naar de moeder. Het is een stille strijd
tussen beiden met een grote impact. De kinderen vinden hulpverlening ongewenst en zij zijn daar
niet voor gemotiveerd. Hulpverlening voor de ouders vindt de bijzondere curator zinvol. Een
ondertoezichtstelling zou enerzijds mogelijk een goed kader bieden en dienen als stok achter de
deur voor de ouders. Anderzijds betekent dit waarschijnlijk voor de kinderen dat de spanning zal
toenemen in het contact met de vader, omdat zij hopen op een resultaat in de vorm van een
vermindering of stopzetting van de omgang.

De bijzondere curator vindt dat er eerder een beschermingsmaatregel genomen had moeten
worden. Er is immers nooit een normale omgangsregeling geweest. De kinderen hebben nog nooit
bij de vader overnacht, terwijl de ouders al 10 jaar uit elkaar zijn en de kinderen toen nog vrij jong
waren. De problematiek tussen de ouders, de persoonlijke jeugdervaringen en mogelijk het
persoonlijk onvermogen van de ouders om tot een verwerking van hun ervaringen met elkaar te
komen heeft geleid tot een hardnekkig blijvend (stil) conflict. De bijzondere curator heeft er geen
beweging in kunnen krijgen. Er heeft in ieder geval een scheidingsmelding plaatsgevonden
waardoor er een eenduidig scheidingsverhaal is waar de kinderen mee verder kunnen. De moeder
is onverzettelijk in haar houding naar de vader. Zij stelt zich niet meer kwetsbaar op en wijst hem
af. Hiermee zijn de kinderen groot geworden.

De bijzondere curator schrijft dat [minderjarige 1] en [minderjarige 2] een compromisvoorstel
hebben gedaan ten aanzien van het contact tussen hen en de vader. De bijzondere curator
adviseert de rechtbank om de wensen van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] in deze te
respecteren en over te nemen. Dit houdt in dat er zes maal per jaar omgang tussen de vader en
hen zal zijn en zij samen uit eten gaan of een andere activiteit ondernemen. Op deze wijze blijft
de verbinding, ook al is het minimaal, in stand en worden [minderjarige 1] en [minderjarige 2] toch
gehoord in hun wensen, aldus de bijzondere curator. De bijzondere curator verzoekt de rechtbank
voorts om de ouders in de beschikking dringend te adviseren individuele hulp te zoeken om zich te
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

laten begeleiden met als doel op een gezonde wijze contact met elkaar te leren hebben.

De moeder heeft in reactie op het rapport en advies van de bijzondere curator (onder meer)
aangegeven dat zij hiermee kan instemmen. De vader heeft, hoewel hij daartoe in de gelegenheid
is gesteld, geen reactie op het rapport en advies gegeven.

De rechtbank zal, conform het bepaalde bij beschikking van 18 december 2019, de zaak nu op de
stukken afdoen en het verzoek van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] inhoudelijk beoordelen.

Juridisch kader

Op de verzoeken van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] is allereerst artikel 1:253a van het
Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Dit artikel gaat onder meer over de gezamenlijke
uitoefening van het gezag door de ouders en de toedeling aan ieder van de ouders van de zorg-
en opvoedingstaken (zorgregeling).

Uit de stukken blijkt dat een definitieve zorgregeling laatstelijk bij beschikking van 11 januari
2017 is bepaald, inhoudende dat de omgang tussen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] en de
vader plaatsvindt eens in de twee weken op zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur. [minderjarige 1]
en [minderjarige 2] hebben de rechtbank gevraagd om deze zorgregeling te wijzigen, in die zin
dat er geen omgang tussen hen en de vader zal zijn, of tenminste, zo weinig mogelijk.

Doordat voornoemd artikel de artikelen 1:377e en 1:377g BW van overeenkomstige toepassing
verklaard, bestaat er een informele rechtsingang voor [minderjarige 1] en [minderjarige 2] om hun
verzoek te doen.

Artikel 1:377g BW bepaalt immers dat de rechter, indien haar blijkt dat een minderjarige van twaalf
jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een beslissing over een zorgregeling onder meer kan
wijzigen op de voet van onder meer artikel 1:377e BW. Dit laatste artikel bepaalt onder meer dat
de rechtbank een beslissing inzake de zorgregeling kan wijzigen op grond dat nadien de
omstandigheden zijn gewijzigd.

Wijziging van de beschikking van 11 januari 2017

De rechtbank stelt vast dat uit de stukken voldoende blijkt dat sprake is van gewijzigde
omstandigheden in de zin van artikel 1:377e BW, die maken dat de bij beschikking van 11 januari
2017 vastgelegde zorgregeling wijziging behoeft. Dit is in ieder geval gelegen in de ontstane en
geuite wens van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] om de zorgregeling te beëindigen, dan wel
anders vorm te geven.

Nadere inhoudelijke beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat als uitgangspunt geldt dat het voor de ontwikkeling van kinderen,
in het bijzonder voor hun identiteitsontwikkeling, van groot belang is dat zij contact hebben en
houden met beide ouders. Dit geldt ook voor [minderjarige 1] en [minderjarige 2] ook al zien ze dit
op dit moment niet. De rechtbank acht het gelet hierop dan ook niet in hun belang om helemaal
geen contact met de vader meer te hebben. Tegelijkertijd ziet de rechtbank dat [minderjarige 1]
en [minderjarige 2] op dit moment niet tot nauwelijks onbelast contact met de vader hebben en
kunnen hebben. [minderjarige 1] en [minderjarige 2] ervaren veel ongemak, verdriet en
weerstand hierin. De rechtbank is van oordeel dat hier, gelet op hun leeftijd, hun
opvoedingsomgeving en de context daarvan waarde aan moet worden gehecht en erkenning aan
moet worden gegeven. De resterende vraag betreft dan ook wat er in deze situatie wél mogelijk is
in het contact tussen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] en de vader. De bijzondere curator heeft

3 Nadere standpunten en de beoordeling daarvan
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3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

haar advies gebaseerd op een compromisvoorstel van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] zelf
waarin zij een minimale contactregeling met de vader voorstellen. De rechtbank zal dit advies, bij
gebrek aan andere opties, overnemen. Door genoemde minimale regeling, waar [minderjarige 1]
en [minderjarige 2] achter kunnen staan, vast te leggen blijft er toch enige verbinding bestaan
tussen hen en de vader en worden [minderjarige 1] en [minderjarige 2] tegelijkertijd gehoord in
hun wensen. Ook de moeder heeft aangegeven achter deze regeling te kunnen staan. Deze
regeling acht de rechtbank dan ook op dit moment in het belang van [minderjarige 1] en
[minderjarige 2] .

De rechtbank ziet voorts met de bijzondere curator de noodzaak voor de ouders om individuele
hulp te zoeken om zich te laten begeleiden met als doel op een gezonde wijze contact met elkaar
te leren hebben, zodat de kinderen bevrijd worden van de stille, maar wel sterk aanwezige,
impact van de gevoelens die zij naar elkaar hebben. De rechtbank doet hier een dringende oproep
naar de ouders toe. Zonder individuele hulp komt er geen verandering in de huidige situatie, welke
al zeer lang (te lang) voortduurt. De kinderen worden belast door de wederzijdse gevoelens van
de ouders. Dit is uiteraard niet in hun belang en de ouders dienen hierin hun verantwoordelijkheid
te nemen.

Overweging voor [minderjarige 1] en [minderjarige 2]

De rechtbank heeft hiervoor uitgelegd wat de rechtbank van jullie vraag vindt om geen contact
meer te hebben met jullie vader. Dit stukje van de beschikking is voor jullie geschreven om in een
meer eenvoudige taal uit te leggen wat de beslissing van de rechtbank wordt. De rechtbank weet
dat jullie liefst geen contact meer zouden willen met jullie vader. En als er dan toch contact moet
zijn dan willen jullie maximaal zes keer per jaar.

De rechtbank is van oordeel dat het voor kinderen, en dus ook voor jullie, belangrijk is dat zij
contact hebben met beide ouders. Het contact tussen jullie en jullie vader ervaren jullie als niet
prettig. Jullie hebben geen band met jullie vader. De bijzondere curator heeft geprobeerd hieraan
te werken. Dit heeft helaas niet tot verandering geleid. Ook al zien jullie dit nu nog niet, toch is het
ook voor jullie het beste om wel contact met jullie vader te hebben. Wie jullie zijn, jullie DNA is ook
bepaald door jullie vader. De rechtbank hoopt dat het contact met jullie vader plezieriger mag
worden en de rechtbank vraagt jullie om jullie vader een eerlijke kans te geven. Fouten die
gemaakt zijn kunnen niet veranderd worden, maar de beleving van jullie moeder is ook jullie
beleving geworden. De rechtbank hoopt dat jullie in de toekomst jullie eigen mening kunnen
vormen over jullie vader en jullie van zowel jullie moeder als vader kunnen houden.

Omdat jullie nu nog niet zover zijn en de rechtbank wel vindt dat er contact moet blijven, zal de
rechtbank jullie wens volgen en het contact verminderen naar zes keer per jaar, omdat dit voor nu
het maximaal haalbare is. De rechtbank hoopt dat het contact tussen jullie en jullie vader, als het
contact minder vaak is en een leuke activiteit betreft, zal verbeteren. De rechtbank hoopt ook dat
jullie het verbeteren van het contact een kans willen geven.

De bijzondere curator

Uit de te nemen beslissing volgt dat vertegenwoordiging van [minderjarige 1] en [minderjarige
2] door de bijzondere curator in deze procedure niet meer nodig is. De rechtbank beschouwt de
werkzaamheden van de bijzondere curator voor deze procedure als beëindigd.

De rechtbank:

wijzigt de beschikking van deze rechtbank van 11 januari 2017, in die zin dat thans als volgt

4 Beslissing
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4.3.
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wordt beslist;

bepaalt voor wat betreft de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken betreffende de
minderjarigen [minderjarige 1] , geboren op [geboortedag] 2003 te [geboorteplaats] , en
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedag] 2006 te [geboorteplaats] , als volgt:

- de omgang tussen de vader en genoemde minderjarigen vindt zes maal per jaar plaats, waarbij
zij samen uit eten gaan of een andere activiteit ondernemen, waarbij de activiteit en locatie in
onderling overleg wordt afgestemd;

beschouwt de werkzaamheden van de bijzondere curator voor deze procedure als beëindigd;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. J. Teertstra, lid van de kamer, tevens
kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 30 september 2020 in
tegenwoordigheid van de griffier.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of
verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden.

fn: 794
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 28-10-2020

Datum publicatie 30-10-2020

Zaaknummer C/15/305321 / FA RK 20-3753

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Wijziging ouderlijk gezag na kindbrief. Het gezin heeft een belaste voorgeschiedenis
met een zeer conflictueuze echtscheiding. Ook heeft de minderjarige de vader en
haar halfbroer beschuldigd van seksueel misbruik. Dit is echter nooit vastgesteld, en
de zaak is na onderzoek door het OM geseponeerd. De minderjarige heeft alleen
nog sporadisch telefonisch/via WhatsApp contact met haar vader. Zij voelt het als
een belasting dat hij nog mede het gezag over haar heeft, terwijl hij verder niet
betrokken is bij haar leven. De minderjarige ziet beëindiging van zijn gezag als een
kans om met een schone lei opnieuw te beginnen.

De kinderrechter ziet dat de vader zijn uiterste best heeft gedaan geen druk op de
minderjarige uit te oefenen, en haar niet dwars te zitten. Hij heeft bijvoorbeeld
telkens ingestemd met de wensen van zijn dochter met betrekking tot de omgang,
als gevolg waarvan hij haar nu niet meer ziet. De kinderrechter ziet het belang van
de vader – en van zijn familie – om het laatste restje binding met de minderjarige te
behouden. De kinderrechter constateert echter dat de minderjarige zeer gekwetst
en beschadigd is. Zij heeft haar leven voor zich en wil dit zelf vormgeven. De
kinderrechter is van oordeel dat daarvoor nodig is dat zoveel mogelijk ballast bij
haar wordt weggehaald, wat betekent dat het gezag van de vader wordt beëindigd.
De kinderrechter benadrukt hierbij dat de beslissing niet voortkomt uit de eerdere
verdenkingen van misbruik, waarvoor nooit enige reële aanwijzing is gevonden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2020-0266 
EB 2021/6 
JPF 2021/16 met annotatie van Graaf, J.H. de 
FJR 2021/43.13 

Uitspraak

Familie en Jeugd

locatie Haarlem

gezag, naar aanleiding van kindbrief

ECLI:NL:RBNHO:2020:8795

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

321



1.1

1.2

zaak-/rekestnr.: C/15/305321 / FA RK 20-3753

ambtshalve beschikking van de kinderrechter van 28 oktober 2020

naar aanleiding van de brief van de minderjarige:

[minderjarige] ,

wonende te [plaats] ,

hierna te noemen: [minderjarige] ,

kind van:

[de moeder] ,

wonende te [plaats] ,

hierna te noemen: de moeder,

en

[de vader] ,

wonende te [plaats] ,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. Y. van der Linden, kantoorhoudende te Helmond.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de ambtshalve beschikking van de enkelvoudige kamer voor familiezaken van 26 augustus 2020
en de daarin genoemde stukken;

- het rapport van [de bijzondere curator] (hierna te noemen: de bijzondere curator) van 29
september 2020;

- het verweerschrift, met bijlagen, van de vader van 5 oktober 2020.

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 6 oktober 2020 in
aanwezigheid van de ouders, de vader bijgestaan door mr. Van der Linden, voornoemd. Tevens
was de bijzondere curator ter zitting aanwezig. Op verzoek van [minderjarige] , en in overleg met
de overige betrokkenen, heeft de kinderrechter haar bijzondere toestemming verleend om de
zitting als toehoorder bij te wonen.

1 De procedure
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1.3

2.1

2.2

2.3

[minderjarige] is voorafgaand aan de zitting, en na afloop van de behandeling, in raadkamer
gehoord, in bijzijn van de bijzondere curator.

Bij beschikking van 26 augustus 2020 is de bijzondere curator benoemd en verzocht de
kinderrechter te adviseren.

de bijzondere curator

De bijzondere curator heeft de kinderrechter in haar rapport en hetgeen zij ter zitting naar voren
heeft gebracht als volgt geadviseerd. De bijzondere curator acht het in het belang van
[minderjarige] dat haar moeder alleen wordt belast met het ouderlijk gezag, omdat [minderjarige]
klem en verloren is geraakt tussen haar ouders. Er is geen contact tussen [minderjarige] en de
vader, of tussen de ouders onderling, zodat de moeder nu feitelijk alleen het gezag uitoefent. De
bijzondere curator is van oordeel dat het voor [minderjarige] schadelijk is als het ouderlijk gezag
van haar vader voortduurt, omdat dit haar positieve ontwikkeling naar volwassenheid in de weg
staat. Het zou gunstig voor haar ontwikkeling zijn wanneer het gezag van de vader wordt
beëindigd. [minderjarige] is dan niet langer afhankelijk van zijn toestemming voor praktische
zaken, zoals de aanvraag van een paspoort, terwijl hij – in haar woorden – niets van haar weet
en haar niets te bieden heeft. De bijzondere curator verwacht dat de relatie tussen [minderjarige]
en haar vader – of met zijn kant van de familie – door beëindiging van zijn gezag niet verder zal
beschadigen dan nu al het geval is.

Ter zitting heeft de bijzondere curator toegelicht dat voor haar advies niet doorslaggevend is
geweest dat [minderjarige] klem en verloren is geraakt tussen de ouders, maar dat het
anderszins in haar belang noodzakelijk is dat de moeder alleen met het gezag wordt belast. Het
emotionele belang van [minderjarige] staat hierbij voorop. [minderjarige] wil dat haar vader aan
haar vraagt hoe het met haar gaat, in plaats van door anderen over haar te worden geïnformeerd.
Ook speelt het praktische belang een rol dat derden zich niet tegenover de vader behoeven te
verantwoorden, naast bovengenoemd belang met betrekking tot zijn toestemming voor
belangrijke zaken.

Uit het gesprek van de bijzondere curator met de vader heeft zij niet de indruk gekregen dat hij
zich kan inzetten voor een betere verhouding met [minderjarige] zolang zij door de moeder wordt
verzorgd. De vader is er namelijk van overtuigd dat [minderjarige] door haar moeder wordt
beïnvloed.

Tot slot heeft de bijzondere curator aangegeven bij [minderjarige] geen signalen te hebben gezien
van ouderverstoting. De bijzondere curator vond de vraag van de rechtbank hiernaar een vreemde
eend in de bijt in de lijst met onderzoeksvragen. Zij denkt echter wel dat [minderjarige] een diepe
loyaliteit naar haar moeder voelt.

[minderjarige]

heeft vooropgesteld dat zij met dit verzoek voor zichzelf wil opkomen, en aan haar vader wil laten
zien dat zij geen kwetsbaar meisje (meer) is. Zij ziet in het beëindigen van zijn gezag de
mogelijkheid om met een schone lei te beginnen en een meer gelijkwaardige relatie met haar
vader te hebben. Ook als haar verzoek wordt afgewezen, blijft staan dat zij met haar verzoek het
heft in eigen handen heeft genomen. Daarnaast heeft [minderjarige] het gevoel dat er in het
verleden nooit echt naar haar geluisterd is. Haar verhaal dat zij en haar broer [broer] seksueel
misbruikt zijn door haar vader en haar halfbroer [halfbroer] , is nooit serieus genomen. Door het
misbruik en de daaruit voortvloeiende spanningen, heeft zij een conversiestoornis ontwikkeld en is
haar broer [broer] verslaafd geraakt. 
Verder heeft [minderjarige] aangegeven dat zij niet begrijpt dat haar vader zegt dat zij geen
contact met hem of zijn familie zoekt. Ook nu heeft zij contact met de familie van zijn kant, en dat

2 De verdere beoordeling
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zal wat haar betreft, niet anders worden als hij geen gezag meer over haar heeft. Zij ervaart nu
dat hij geen belangstelling voor haar heeft en haar niet vraagt hoe het met haar gaat. Zij wil niet
langer een ‘onderdaan’ van hem zijn maar op gelijk niveau met haar vader staan.

de vader

Door en namens de vader is gepleit voor afwijzing van het verzoek van [minderjarige] . De vader
heeft zich op het standpunt gesteld dat [minderjarige] niet klem of verloren is geraakt tussen de
ouders, en dat wijziging van het gezag niet in het belang van [minderjarige] is. Zowel
[minderjarige] als de moeder hebben bij de bijzondere curator aangegeven dat het niet om het
resultaat gaat, maar om het proces. 
De vader heeft naar voren gebracht dat hij in deze procedure de geschiedenis niet wil oprakelen,
maar dat hij er niet aan ontkomt naar voren te brengen dat de beschuldiging van seksueel
misbruik, het contact van de vader met [minderjarige] en [broer] bij voortduring ernstig nadelig is
blijven beïnvloeden. De moeder heeft hierin een blijvende negatieve rol gespeeld. Het verleden
heeft sporen getrokken die nog steeds niet zijn hersteld. De bijzondere curator is daaraan in haar
rapport geheel voorbij gegaan. Zij is er ook aan voorbij gegaan dat alle strafrechtelijke
onderzoeken zowel tegen de vader als tegen [halfbroer] , ten aanzien van het vermeende
seksueel misbruik, zijn geseponeerd, en dat hij keer op keer gelijk heeft gekregen van de rechter. 
De vader heeft benadrukt altijd goed te hebben geluisterd naar [minderjarige] , en ook naar haar
broer [broer] . De vader heeft daarnaast altijd geprobeerd begrip voor [minderjarige] en haar
broer op te brengen en heeft hij steeds overal aan meegewerkt om [minderjarige] niet onder druk
te zetten. Hij begrijpt dat het misbruik-verhaal voor [minderjarige] ‘haar’ werkelijkheid is, hoewel
het zich in feite niet heeft voorgedaan. Wanneer het verzoek om zijn gezag te beëindigen wordt
toegewezen, zullen [minderjarige] en de moeder (en hun omgeving) dit zien als bevestiging van
de beschuldiging van het misbruik, aldus de vader.

Ter onderbouwing van zijn verweer heeft de vader gewezen op het (zeer uitgebreide)
civielrechtelijk onderzoek van [GZ-psycholoog en orthopedagoog] , GZ-psycholoog en
orthopedagoog, van juni 2012, dat als bijlagen 9 en 10 bij het verweerschrift is gevoegd en is
uitgevoerd in opdracht van de rechtbank Utrecht. 
Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat de essentie van de problematiek van de moeder is gelegen
in haar bovenmatige angst en wantrouwen – bijna paranoia – betreffende de veiligheid van haar
kinderen in relatie tot de vader. Zij is bang voor een herhaling van seksueel misbruik, zodat het
beschermen van de kinderen haar ten tijde van het onderzoek volledig in beslag nam. Voorts is
vermeld dat de moeder geneigd is tot sociaal-wenselijke antwoorden. Uit het rapport is niet
gebleken dat er bij de moeder sprake is van persoonlijkheidsproblematiek in algemene zin, of van
een belaste geschiedenis. Het vermeende misbruik is de leidraad voor haar handelen naar de
vader. Het idee dat op deze manier omgaan met dit gegeven mogelijk schadelijker is dan het
vermeend seksueel misbruik, deelt de moeder niet.

De vader is, zo volgt uit voornoemd onderzoek (uit 2012) , een stabiele vader. Hij is goed in staat
zich in zijn kinderen te verplaatsen en heeft een goede relatie met zijn kinderen en ex-vrouw uit
zijn eerdere huwelijk. Ook is gebleken dat hij kan aansluiten bij de beleving en de behoeften van
[minderjarige] en [broer] . Bij hem is geen sprake van persoonlijkheidsproblematiek of een belaste
voorgeschiedenis, en hij is niet geneigd tot sociaal-wenselijke antwoorden. In contact met zijn ex-
partner [ex-partner] voelt hij zich machteloos, achtergesteld en onrechtvaardig behandeld, aldus
het onderzoek uit 2012.

De vader stelt zich op het standpunt dat er bij [minderjarige] sprake is van ouderverstoting, en
vindt het onbegrijpelijk dat de bijzondere curator hiervan geen signalen ziet. De bijzondere curator
is geen expert op dit gebied. Daarnaast heeft zij ten onrechte geen enkel feitenonderzoek gedaan
en geen aandacht besteed aan het gedrag van de afwijzende ouder (de moeder). Het onderzoek
naar de dynamiek van het gezin en [minderjarige] schiet bovendien tekort. De bijzondere curator
heeft verder geen gebruik gemaakt van de maatstaven van de Raad voor de Kinderbescherming
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met betrekking tot ouderverstoting. Hieruit heeft de vader (gemotiveerd) geconcludeerd dat de
bijzondere curator slecht onderzoek heeft verricht.

Tot slot acht de vader het risico aanzienlijk dat [minderjarige] hem en zijn familie (nog meer) op
afstand zal houden wanneer zijn gezag zal worden beëindigd, en dat zij haar achternaam zal
willen wijzigen. Toewijzing van het verzoek van [minderjarige] zal tot veel verdriet leiden bij de
vader maar ook bij zijn gezin en zijn familie. Het zal het laatste duwtje zijn dat nodig is om hem
definitief uit het leven van [minderjarige] te verbannen, aldus nog steeds de vader.

de moeder

De moeder heeft aangegeven in te stemmen met het rapport van de bijzondere curator.

beoordeling van de kinderrechter

Artikel 1:251a lid 1 in samenhang met artikel 1: 251a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)
bepaalt, voor zover hier van belang:

1. De rechter kan na a lid 4 ontbinding van het huwelijk (…) bepalen dat het gezag over een kind aan
één ouder toekomt indien:

a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te
verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

De kinderrechter overweegt dat zij bij haar afwegingen, overeenkomstig de wettelijke regeling,
het belang van [minderjarige] centraal heeft gesteld. Artikel 1:247 BW bepaalt dat het ouderlijk
gezag de plicht en het recht van de ouder omvat zijn minderjarige kind te verzorgen en op te
voeden. In deze procedure staat dit niet ter discussie, en betreft het slechts het emotioneel
belang van [minderjarige] . Zij is immers van mening dat de problemen in haar leven hun oorzaak
hebben bij haar vader, en zijn verergerd door de manier waarop ermee (ook door de
hulpverlening) is omgegaan. Door het gezag bij hem weg te halen, hoopt zij met een schone lei en
op gelijk niveau met haar vader, een nieuw begin te kunnen maken. Vanuit [minderjarige] bezien is
dit een begrijpelijk standpunt.

De kinderrechter ziet echter ook het belang van de vader en zijn familie om het laatste restje
binding met [minderjarige] te behouden. Dit geldt naar het oordeel van de kinderrechter te meer
omdat de vader steeds heeft laten zien dat hij geen druk op [minderjarige] heeft willen uitoefenen
en haar niet heeft willen dwarszitten. Hij heeft integendeel telkens naar aanleiding van haar
wensen contactmomenten afgestaan, met als gevolg dat hij haar nu niet meer ziet en slechts zeer
weinig contact met haar heeft. Ter zitting heeft de vader daarnaast als voorbeeld genoemd dat hij
recent aan de moeder heeft gevraagd of hij bij de eindejaarsuitvoering van [minderjarige]
aanwezig mocht zijn. Toen de moeder aangaf dat hij niet welkom was, heeft hij hierover geen
contact gehad met [minderjarige] , om haar niet onder druk te zetten. Hoewel mogelijk is dat zij
daardoor denkt dat de vader niet in haar geïnteresseerd is, ziet de kinderrechter dit als een
voorbeeld dat de vader zijn best doet telkens vanuit het belang van zijn dochter te handelen.

Daarnaast heeft de kinderrechter meegewogen dat een beëindiging van het gezag, door
[minderjarige] , haar moeder en derden ten onrechte gezien zou kunnen worden als een
bevestiging dat de vader zich heeft schuldig gemaakt aan het seksueel misbruik. Naar het oordeel
van de kinderrechter dient dit te worden voorkomen.

Voorts is de kinderrechter van oordeel dat de conclusie van de bijzondere curator dat geen sprake
is van ouderverstoting, slechts zeer beperkt gemotiveerd is, zodat op basis van haar onderzoek
niet kan worden vastgesteld dat dit niet aan de orde is.

Echter, tegelijk kan worden geconstateerd dat het hier gaat om een zeer gekwetst en beschadigd
jong meisje dat eindelijk in staat is, naar haar idee, het heft in eigen hand te nemen. Zij is 16 jaar,
en heeft haar leven voor zich. Zij wil dit, eindelijk, zelf vormgeven en daarbij zoveel mogelijk op
haar eigen benen staan. Op dit moment is daarvoor nodig dat zoveel mogelijk ballast bij haar
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wordt weggehaald en dat betekent dat, hoe onrechtvaardig dit ook in de ogen van de vader zal
zijn, het gezag bij hem zal worden weggehaald. [minderjarige] die een lange weg gegaan is, zal
alleen op deze manier een nieuwe start kunnen maken.

Tot slot overweegt de kinderrechter dat zij begrijpt hoe hard deze beslissing bij de vader, zijn
gezin en zijn familie zal aankomen. Zij hecht eraan opnieuw te benadrukken dat deze beslissing
niet voortkomt uit de eerdere verdenkingen van misbruik, maar gevormd wordt door de
overtuiging dat het belang van [minderjarige] gediend is bij de beslissing het gezag bij haar vader
weg te halen, in de hoop dat [minderjarige] op deze manier het verleden beter achter zich kan
laten. De kinderrechter gunt het zowel [minderjarige] als de vader zeer dat hun relatie zich
normaliseert en dat zij in de toekomst beter contact met elkaar zullen hebben.

De rechtbank:

wijst het verzoek van de minderjarige toe en belast de moeder met het eenhoofdig gezag over de
minderjarige

[minderjarige] , geboren te [plaats] op [geboortedatum] ;

ontslaat [de bijzondere curator] van haar taak als bijzondere curator;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. Stefels, rechter, tevens kinderrechter, in
tegenwoordigheid van mr. T. Alexander als griffier en in het openbaar uitgesproken op 28 oktober
2020.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een
advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende
partij en/of de zich verwerende partij dient het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden
na de dag van de uitspraak in te stellen.

3 De beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 20-11-2020

Datum publicatie 24-11-2020

Zaaknummer C/18/201113 / FA RK 20-2317

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Informele rechtsingang. Een kind kan alleen gebruik maken van de informele
rechtsingang als dat in de wet is bepaald. De wet geeft niet de mogelijkheid om met
een informele rechtsingang het gezag van de overgebleven ouder te beëindigen en
een voogd te benoemen. De rechter behandelt de zaak toch, om de Raad de
gelegenheid te bieden ambtshalve onderzoek te doen en te beoordelen of de door
het kind gewilde wijziging van het gezag noodzakelijk is.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2020-0286 
Jeugdrecht.nl JR-2020-0016 
JPF 2021/19 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaak-/rekestnummer: C/18/201113 / FA RK 20-2317

beschikking informele rechtsingang minderjarige van 24 november 2020 in de zaak van

die is geboren op [geboortedag] [geboortemaand] 2005 in [geboorteplaats] ,

en die hierna " [minderjarige] " wordt genoemd.

De rechter (tevens kinderrechter) merkt als belanghebbenden aan:

ECLI:NL:RBNNE:2020:3974

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

[minderjarige] ,
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die woont in [woonplaats 1] ,

en die hierna "de vader" wordt genoemd, en

die woont in [woonplaats 2] ,

en die hierna "de grootouders" wordt genoemd.

De procedure is ingeleid met een brief van [minderjarige] die de rechter heeft ontvangen op 17
september 2020 die de rechter met [minderjarige] heeft besproken op 6 oktober 2020. [minderjarige]
vraag aan de rechter om het gezag van zijn vader te beëindigen en zijn grootouders tot voogd over
hem te benoemen.

De rechter heeft nadat hij met [minderjarige] heeft gesproken, bepaald dat hij ook met de vader en de
grootouders van [minderjarige] wil praten en hij heeft daarom een mondelinge behandeling bepaald.

Op 20 november 2020 heeft die mondelinge behandeling plaatsgevonden. De rechter heeft toen
gesproken met de vader, de grootouders en met drs. [naam] , die de Raad voor de Kinderbescherming
(hierna "de Raad") vertegenwoordigt.

Ten slotte is bepaald dat vandaag deze beschikking wordt gegeven.

De rechter gaat in deze procedure van de volgende feiten uit.

De moeder van [minderjarige] is op 2 augustus 2019 na een lang ziekbed overleden. Vanaf dat
moment oefent zijn vader het gezag over [minderjarige] uit. Maar de vader geeft geen enkele invulling
aan dat gezag, anders dan dat hij wel contact heeft met de casemanager van het sociale team van de
gemeente waar [minderjarige] zijn grootouders wonen. [minderjarige] kent zijn vader niet en zijn
vader heeft de nu vijftienjarige [minderjarige] waarschijnlijk voor het laatst gezien toen [minderjarige]
ongeveer drie jaar oud was.

[minderjarige] was tijdens de ziekte van zijn moeder vaak bij zijn grootouders (m.z.) en is een jaar

[de vader] ,

[de grootouders] ,

Het procesverloop

De feiten
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voor haar overlijden van zijn moeder ook bij hen komen te wonen. Dat ging niet goed.

[minderjarige] heeft bij zijn grootouders thuis veel agressief gedrag laten zien en hij heeft ook
gedreigd zijn grootouders dood te maken en laten zien hoe hij dat zou kunnen gaan doen. Op 8
september 2020 kwam [minderjarige] thuis met een groot mes en gaf hij aan een messenhandel te
willen beginnen. De grootouders hebben het mes afgepakt, daarna is [minderjarige] ernstig agressief
geweest. De agressie van [minderjarige] richt zich overigens niet specifiek tegen zijn grootouders, ook
tegen een jeugdbeschermer is [minderjarige] op vergelijkbare wijze agressief geweest.

De grootouders hebben aangegeven dat [minderjarige] onder gelijkblijvende omstandigheden niet
meer bij hen kan wonen.

[minderjarige] gebruikt soft- en (soms) harddrugs en bij de betrokken hulverleners bestaat de zorg
dat dit gebruik voor hem ontwrichtend zal werken en dat hij daardoor in een psychose terecht kan
komen.

[minderjarige] is ook op school geschorst.

Het probleemgedrag van [minderjarige] lijkt te kunnen worden verklaard uit zijn belaste
voorgeschiedenis en de trauma's die hij heeft opgelopen. [minderjarige] kan moeilijk met spanning
omgaan en hij lijkt ook professionele hulp nodig te hebben om te leren omgaan met spanningen en
om de trauma's uit zijn verleden te verwerken.

De grootouders waren ondanks de ingezette hulpverlening, niet (meer) in staat om de ernstige
bedreiging in de ontwikkeling van [minderjarige] te keren. [minderjarige] heeft aangegeven dat hij
niet open staat voor een behandelgroep en dat hij weg zal lopen.

Tegen deze achtergrond heeft een kinderrechter in deze rechtbank op verzoek van het college een
machtiging gesloten jeugdhulp verleend. Op grond van die machtiging is [minderjarige] vanaf 9
september 2020 geplaatst in een gesloten accommodatie van [naam accommodatie] , een
behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen.

De daartoe gegeven machtiging is gegeven voor de duur van zes maanden en eindigt op 22 maart
2021.

[minderjarige] heeft een brief aan de rechter geschreven, omdat hij niet meer wil dat zijn vader gezag
over hem uitoefent. [minderjarige] wil het liefst dat zijn grootouders zijn voogd worden en dat hij als
hij is uitbehandeld, weer bij hen kan wonen.

[minderjarige] heeft het er moeilijk mee dat zijn vader wel het gezag over hem uitoefent. Hij vindt het
moeilijk dat zijn vader toestemming moet geven en/of zijn handtekening moet zetten voor belangrijke
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beslissingen die zijn leven betreffen. [minderjarige] wil daarom dat de grootouders de belangrijke
beslissingen over hem mogen nemen en niet de vader.

Hierbij speelt ook een rol dat tussen de ouders van [minderjarige] veel strijd was en dat
[minderjarige] angst heeft voor zijn vader als gevolg van voorvallen en de verhalen die hij over hem
heeft gehoord. [minderjarige] heeft hiervoor eerder traumabehandeling (EMDR) gehad bij Jonx
Hoogezand.

Deze zaak betreft een zogeheten "informele rechtsingang". Die informele rechtsingang biedt een kind
dat ouder is dan twaalf jaar of soms ook een kind dat nog jonger is, de mogelijkheid om zich langs
informele wijze tot de rechter te wenden. Dat kan dan bijvoorbeeld met een brief of telefoontje. De
rechter kan, als hij dat wil, op dat verzoek van een kind, nadat het verzoek is behandeld en alle
belanghebbenden erop zijn gehoord, ambtshalve een beslissing nemen.

Een kind kan echter alleen gebruik maken van de informele rechtsingang als dat in de wet is bepaald.
De wet geeft drie mogelijkheden:

1.  Op grond van artikel 1:251a lid 4 BW kan tijdens de echtscheidingsprocedure een beslissing over
het gezag van een ouder worden gegeven. Op grond van rechtspraak van de Hoge Raad kan dat
ook ná de echtscheidingsprocedure, tenzij in de echtscheidingsprocedure daarover al een
beslissing is genomen (zie: HR 4 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2241);

2.  Op grond van artikel 1:253a lid 4 jo. 1:377g BW kan een kind, als zijn ouders samen het gezag
over hem uitoefenen, ook vragen om de vaststelling of wijziging van de verdeling van de zorg- en
opvoedtaken;

3.  Op grond van artikel 1:377g jo. 1:377a, 1:377b en 1:377e BW kan een kind ook vragen om de
vaststelling of wijziging van een omgangsregeling of informatie- en consultatieregeling.

Het verzoek van [minderjarige] is niet in de wet geregeld en het is daarom voor de rechter niet
mogelijk om er een beslissing op te nemen. De mondelinge behandeling van het verzoek van
[minderjarige] is toch bepaald, omdat de rechter wel begrijpt dat [minderjarige] dat verzoek heeft
gedaan en hij erover met de Raad, de grootouders en de vader wilde spreken. Hij wilde daarbij vooral
ook de Raad de mogelijkheid geven om onderzoek te doen naar de noodzaak om aan de rechter te
vragen een beslissing over het gezag te nemen.

De Raad heeft tijdens de mondelinge behandeling aangekondigd dat hij ambtshalve onderzoek zal
doen naar de tijdens de mondelinge behandeling gebleken feiten en omstandigheden en in het
bijzonder of, mede gelet op het incident dat zich tijdens de mondelinge behandeling heeft
voorgedaan, het nodig is om in de "voorlopige voogdij" te voorzien.

Uit het voorgaande volgt dat de rechter ambtshalve daarin geen beslissing kan nemen. Om
proceseconomische redenen zal hij hierna het verzoek van [minderjarige] afwijzen en afwachten of de
Raad op grond van zijn onderzoekbevindingen hem gaat vragen om een maatregel te nemen.

De beoordeling
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De rechter:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.R. Tromp, (kinder)rechter, en door hem in het openbaar
uitgesproken op 24 november 2020.

MMvR

De beslissing
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-

2.1.

tegen

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de Gecertificeerde Instelling (de GI).

Deze zaak gaat over:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2010 te [geboorteplaats] ;
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats] ;
[minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] 2014 te [geboorteplaats] .

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M.M.H. Lenaers.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is
in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

locatie [locatie] ,

hierna te noemen: de raad.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de
rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, van 10 januari 2020 en 24 januari 2020.

Bij beroepschrift van 3 april 2020, met producties, ingekomen bij het hof op 7 april 2020, heeft de
vader verzocht voormelde beschikkingen te vernietigen en opnieuw rechtdoende:

- het verzoek van de verlenging van de ondertoezichtstelling alsnog af te wijzen;

- te bepalen dat er een opbouwend jaarschema voor de omgangsregeling tussen vader en de
kinderen wordt opgesteld, ertoe leidende dat in de laatste 2 maanden van dit schema er sprake is

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

333



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.1.

2.6.

-

-

-

3.1.

3.2.

3.3.

van een omgangsregeling van de kinderen bij vader thuis van eenmaal per 14 dagen van
vrijdagmiddag tot zondagavond 19.00 uur;

- het verzoek medische machtiging alsnog af te wijzen;

- de GI te veroordelen in de kosten van deze procedure.

De moeder heeft in haar verweerschrift, ingekomen bij het hof op 28 mei 2020, met producties,
verzocht de bestreden beschikkingen te bekrachtigen, voor zover die zien op de grieven van de
vader, en bij wijze van incidenteel appel het hof verzocht alsnog vervangende toestemming te
verlenen voor de medische behandeling voor [minderjarige 2] , kosten rechtens.

Bij verweerschrift van 16 juni 2020, ingekomen bij het hof op 18 juni 2020, met productie, heeft
de GI verzocht de bestreden beschikkingen te bekrachtigen.

Bij verweerschrift op het incidenteel hoger beroep van 18 juni 2020, ingekomen bij het hof op 17
juni 2020, heeft de vader het hof verzocht de moeder in haar incidenteel beroep niet-ontvankelijk
te verklaren, althans dit beroep als zijnde ongegrond en onterecht af te wijzen, kosten rechtens.

Het hof heeft voorts kennis genomen van:

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij de rechtbank op 10 januari 2020,
ingekomen bij het hof op 11 mei 2020;

- de brief van de raad van 17 juli 2020 met de mededeling dat zij niet tijdens de mondelinge
behandeling zal verschijnen;

- het V6-formulier van 11 augustus 2020, met producties, van de advocaat van de vader,
ingekomen bij het hof op 12 augustus 2020;

- het V6-formulier van 3 september 2020, met producties, van de advocaat van de moeder,
ingekomen bij het hof op diezelfde datum.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 september 2020. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat;

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de GI, vertegenwoordigd door: [vertegenwoordiger van de GI 1] en [vertegenwoordiger van de
GI 2] .

De raad is met bericht van verhindering vooraf niet tijdens de mondelinge behandeling
verschenen.

De vader en de moeder zijn de ouders van:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2010 te [geboorteplaats] (hierna te noemen:
[minderjarige 1] );
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats] (hierna te noemen:

[minderjarige 2] );
[minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] 2014 te [geboorteplaats] (hierna te noemen:

[minderjarige 3] , hierna gezamenlijk te noemen: de kinderen).

Het ouderlijk gezag over [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] wordt uitgeoefend
door de ouders. [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] wonen bij de moeder.

[minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] staan sinds 30 januari 2017 onafgebroken

3 De beoordeling
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3.4.1.

3.4.2.

3.5.1.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.

onder toezicht van de GI.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking van 10 januari 2020
heeft de rechtbank de ondertoezichtstelling van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en
[minderjarige 3] verlengd tot 30 januari 2021.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking van 24 januari 2020
heeft de rechtbank vervangende toestemming verleend voor de medische behandeling van
[minderjarige 1] inhoudende onderzoek en indien noodzakelijk behandeling bij de
Mutsaersstichting. Het verzoek van de GI voor het verkrijgen van vervangende toestemming
voor de medische behandeling van [minderjarige 2] is door de rechtbank afgewezen.

De vader kan zich met deze beslissingen niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep
gekomen. De moeder kan zich niet verenigen met de afwijzing van haar verzoek vervangende
toestemming te verlenen voor de medische behandeling van [minderjarige 2] . Het hof zal eerst
het verzoek met betrekking tot de ondertoezichtstelling behandelen.

Verlenging van de ondertoezichtstelling

De vader voert – kort samengevat – het volgende aan. De ondertoezichtstelling moet niet
verlengd worden omdat de feitelijke onderbouwing van de ontwikkelingsbedreiging van de
kinderen ontbreekt. Mogelijk is de ondertoezichtstelling zelfs de oorzaak van eventuele
bedreigingen. Bovendien is verlenging van de ondertoezichtstelling zonder enig
behandelplan zinloos.

De moeder voert – kort samengevat – het volgende aan. De kinderen worden bedreigd in hun
ontwikkeling. Door AnaCare, PSW Junior, en thuisbegeleiding van de moeder wordt gezien dat er
zorgen zijn over [minderjarige 1] en [minderjarige 2] . De verstandhouding tussen de ouders is
verstoord. De kinderen hebben hier veel last van en bevinden zich in een loyaliteitsconflict. De
kinderen worden door de vader belast met volwassenenproblematiek. De ondertoezicht-stelling
dient aldus verlengd te worden.

De GI voert – kort samengevat – het volgende aan. De kinderen worden in hun ontwikkeling
bedreigd door de ex-partnerstrijd van de ouders. [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en
[minderjarige 3] zitten hierdoor klem tussen de ouders. Er zijn zorgen op emotioneel gebied ten
aanzien van [minderjarige 1] . [minderjarige 2] is gesloten en het is moeilijk een band met hem te
krijgen. Ook is hij schichtig, en vertoont hij zenuwtrekken. Ten aanzien van [minderjarige 3] moet
voorkomen worden dat hij dezelfde problemen krijgt als zijn oudere broers.

Het hof overweegt het volgende.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:255 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de
rechter een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling wanneer
die minderjarige zodanig opgroeit, dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:

a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de
minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of
onvoldoende wordt geaccepteerd, en;

b. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen
binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te
achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel
1:247 lid 2 BW, in staat zijn te dragen.

Op grond van artikel 1:260 BW kan de rechter, mits aan de grond, bedoeld in artikel 1:255
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3.8.3.

3.8.4.

lid 1 is voldaan, de duur van de ondertoezichtstelling telkens verlengen met ten hoogste een
jaar.

Evenals de rechtbank en op dezelfde gronden als de rechtbank, die het hof overneemt en
tot de zijne maakt, is het hof van oordeel dat voldaan is aan de wettelijke vereisten van
artikel 1:255 en 1:260 BW. Het hof voegt daar het volgende aan toe.

Gebleken is dat er ernstige zorgen zijn over de opvoedingsomgeving van [minderjarige 1] ,
[minderjarige 2] en [minderjarige 3] , omdat zij opgroeien in een situatie waarin sprake is
van een hevige ex-partnerstrijd. De ouders zijn in 2015 uit elkaar gegaan en sindsdien in
diverse juridische procedures verwikkeld geraakt. Er is sinds de beschikking van 13
december 2017 sprake van een begeleide contactregeling (BOR) tussen de kinderen en de
vader, waarbij ook opa en oma (vz) aanwezig zijn. Nadat de contacten uiteindelijk enige tijd
onbegeleid hebben plaatsgevonden heeft dit hof bij beschikking van 4 juli 2019 bepaald dat
de kinderen weer begeleid contact hebben met hun vader en grootouders gedurende 2,5
uur eens in de veertien dagen (BOR). Uit de rapportage van AnaCare van 24 oktober 2019
blijkt vervolgens dat zij adviseren de contacten nog steeds begeleid te laten plaatsvinden,
omdat de vader de kinderen blijft belasten met volwassenenproblematiek tijdens de
contactmomenten. De GI heeft daarnaast onweersproken aangegeven dat de ouders
(telefonisch) strijd met elkaar blijven voeren, waardoor de kinderen belast worden met
zaken waar ze niet belast mee zouden moeten worden. Dit gezinssysteem waar de kinderen
in opgroeien is schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

[minderjarige 1] heeft moeite met het aangaan van sociale relaties. Uit de stukken blijkt dat
er mogelijk sprake zou kunnen zijn van ASS. [minderjarige 1] kan zijn emoties en gevoel niet
goed tonen, heeft een laag zelfbeeld en problemen met zijn zelfvertrouwen. [minderjarige 1]
heeft bij de moeder aangegeven hier hulp voor te willen krijgen. Doordat de vader tot op
heden de benodigde toestemming voor het onderzoek en een eventuele behandeling van
[minderjarige 1] niet heeft verleend, houdt hij hiermee de ontwikkelingsbedreiging van
[minderjarige 1] in stand. [minderjarige 2] is gesloten, en er is moeilijk een band met hem te
krijgen. Hij kan schichtig en wisselend in de contacten zijn en vertoont zenuwtrekken. De GI
heeft ten aanzien van [minderjarige 3] aangegeven dat hij opgroeit binnen hetzelfde
gezinssysteem als [minderjarige 1] en [minderjarige 2] , en voorkomen moet worden dat hij
dezelfde problematiek gaat ontwikkelen als zijn oudere broers.

De moeder erkent dat er sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging van de
kinderen en zij wenst dat de ondertoezichtstelling wordt verlengd. Zij staat open voor de
benodigde hulpverlening. Namens de vader is tijdens de mondelinge behandeling
aangegeven dat de vader vindt dat de strijdbijl begraven dient te worden, en dat de vader
reeds heeft afgesproken - met tussenkomst van zijn advocaat - niet meer achter de
voordeur van de moeder te kijken. Het hof deelt de visie van de GI dat de jarenlange strijd
tussen de ouders, in combinatie met de kind-eigen problematiek, maken dat de ontwikkeling
van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] ernstig wordt bedreigd.

Het hof heeft niet de verwachting dat de ouders in staat zijn het tij te keren binnen het
vrijwillig kader. Vast staat immers dat de zorg die in verband met het wegnemen van de
bedreiging noodzakelijk is door de vader niet wordt geaccepteerd. Het is echter dringend
noodzakelijk dat de kinderen de benodigde onderzoeken en/of hulpverlening krijgen om met
deze problematiek om te leren gaan. Daarnaast dient gewerkt te worden aan een
verbetering van de oudercommunicatie en de onderlinge samenwerking. Tijdens de
mondelinge behandeling bij het hof is naar voren gekomen dat er een tweede
gezinsvoogdijwerker binnen het gezin zal worden aangesteld, zodat er meer ondersteuning
komt en verder gewerkt kan worden aan voornoemde problematiek.

Het hof heeft tenslotte de gerechtvaardigde verwachting dat de ouders binnen een gelet op
de persoon en de ontwikkeling van de kinderen aanvaardbaar te achten termijn, de
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat zijn te dragen. Dit betekent
dat is voldaan aan de vereisten van artikel 1:255 BW.
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3.8.5.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.10.1.

3.10.2.

Het voorgaande leidt ertoe dat het hof de bestreden beschikking van 24 januari 2020, ten
aanzien van de verlenging van de ondertoezichtstelling, zal bekrachtigen.

Contactregeling

De vader voert – kort samengevat – het volgende aan. De vader wil dat de contact-regeling
tussen hem en de kinderen wordt uitgebreid. Er bestaat op dit moment geen uitzicht op een
uitbreiding van de contacten. De communicatieproblemen tussen de vader en de GI hebben
geleid tot geen of een heel beperkte contactregeling.

De moeder voert – kort samengevat – het volgende aan. De moeder staat achter een
contactregeling tussen de kinderen en de vader. Voordat er echter sprake kan zijn van
uitbreiding van de contacten dient de vader te laten zien dat hij leerbaar is en de kinderen
niet meer belast met volwassenenproblematiek.

De GI voert – kort samengevat – het volgende aan. De GI heeft aangegeven graag toe te
willen werken naar een uitbreiding van de contactregeling. Dit is tot op heden niet mogelijk
gebleken vanwege de strijdbare houding van de vader.

Het hof overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 BW kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening
van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd.

In het geval van een geschil omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken kan de
rechter, gelet op artikel 1:377e BW in samenhang met artikel 1:253a lid 4 BW, een eerdere
beslissing dienaangaande wijzigen op grond dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd,
of dat bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk
voorkomt.

Het hof heeft bij beschikking van 4 juli 2019 een zorgregeling voor onbepaalde tijd
vastgesteld, waarbij de vader (samen met de grootouders (vz)) contact zal hebben met de
kinderen, gedurende 2,5 uur eenmaal in de veertien dagen, waarbij een opbouw mogelijk is
als de GI dat in het belang van de kinderen acht. Tijdens de mondelinge behandeling bij het
hof is gebleken dat alle betrokken partijen ruimte hebben geconstateerd om toe te werken
naar een uitbreiding van de contacten tussen de vader en de kinderen, indien de situatie dat
in het belang van de kinderen toelaat. Het hof gaat er vanuit dat dienovereenkomstig
gehandeld is en zal worden. Het hof ziet gelet hierop, nog afgezien van het feit dat er door
de vader geen wijziging van omstandigheden is benoemd, dan wel is aangegeven dat er bij
de eerdere uitspraak is uitgegaan van onvolledige of onjuiste gegevens, geen aanleiding om
te komen tot een wijziging van de huidige contactregeling. Dit betekent dat het hof het
verzoek van de vader ten aanzien van de contactregeling zal afwijzen.

Vervangende toestemming medische behandeling

De vader voert – kort samengevat – het volgende aan. De vader kan zich niet vinden in de
door de rechtbank verleende toestemming voor de medische behandeling van [minderjarige
1] . De vader is niet betrokken bij de besluitvorming hierover, zodat er geen sprake was van
informed consent. Er is bovendien onvoldoende feitelijke onderbouwing voor de noodzaak
van medisch handelen.

De moeder voert – kort samengevat – het volgende aan. De moeder staat achter de door
de rechtbank verleende toestemming voor de medische behandeling van [minderjarige 1] .
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3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.10.6.

3.10.7.

3.10.8.

3.11.

De moeder betreurt het dat de vader tot op heden geen toestemming heeft verleend.
[minderjarige 1] heeft de moeder zelf om hulp gevraagd. [minderjarige 1] was opgelucht
toen bleek dat de intake bij de Mutsaersstichting zou gaan plaatsvinden. Hij is blij dat hij
geholpen wordt en zijn verhaal kwijt kan. De moeder heeft tijdens de mondelinge
behandeling bij het hof haar incidenteel hoger beroep ten aanzien van het verzoek
vervangende toestemming voor de medische behandeling voor [minderjarige 2] ingetrokken.

De GI voert – kort samengevat – het volgende aan. Het onderzoek en de behandeling van
[minderjarige 1] is noodzakelijk. Het zal schadelijk voor [minderjarige 1] zijn indien de
behandeling nu zou stoppen.

Het hof overweegt als volgt.

Uit artikel 1:265h BW volgt dat indien een medische behandeling van een minderjarige
jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid af te
wenden en de ouder die het gezag uitoefent zijn toestemming daarvoor weigert, deze
toestemming op verzoek van de gecertificeerde instelling kan worden vervangen door die
van de kinderrechter.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een medische
behandeling van een minderjarige van twaalf jaar of ouder die niet in staat kan worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

Het hof stelt vast dat de moeder haar verzoek in incidenteel hoger beroep, ten aanzien
van de vervangende toestemming van de medische behandeling van [minderjarige 2] , heeft
ingetrokken. Het hof zal de moeder daarom in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaren.

Gebleken is dat het intakegesprek van [minderjarige 1] bij de Mutsaersstichting inmiddels
heeft plaatsgevonden. Hoewel de vader stelt onvoldoende geïnformeerd te zijn over de
noodzaak en/of de inhoud van een behandeling van [minderjarige 1] is, zo is ter zitting
gebleken, de vader telefonisch door de Mutsaersstichting benaderd. De moeder heeft
onbetwist gesteld dat de vader zijn medewerking niet heeft willen verlenen. Daarnaast heeft
de vader tijdens de mondelinge behandeling bij het hof verklaard van de Mutsaersstichting
het hulpverleningsverslag voor [minderjarige 1] reeds te hebben ontvangen. De vader heeft
tot op heden desondanks geen toestemming verleend voor onderzoek en / of de medische
behandeling van [minderjarige 1] . Het hof is van oordeel dat een onderzoek door de
Mutsaersstichting het minste is dat er voor [minderjarige 1] dient te gebeuren. Zoals
hiervóór onder 3.8.4. is overwogen heeft [minderjarige 1] dermate ernstige problemen dat
het noodzakelijk is dat die in kaart worden gebracht (waarna passende hulp kan worden
ingezet). Ook [minderjarige 1] wil zelf graag hulp. De Mutsaersstichting kan na onderzoek
aan de hand van de intake zo nodig een behandelplan opstellen. Het onderzoek met een
eventueel daarop volgende behandeling acht het hof noodzakelijk om ernstig gevaar voor de
gezondheid van [minderjarige 1] af te wenden.

Het voorgaande leidt ertoe dat het hof de bestreden beschikking van de rechtbank
Limburg, zittingsplaats Roermond, van 24 januari 2020 ten aanzien van de vervangende
toestemming voor de medische behandeling van [minderjarige 1] zal bekrachtigen.

Gelet op de aard van de procedure, zal het hof de proceskosten compenseren in die zin dat
ieder der partijen de eigen kosten draagt.

4 De beslissing
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Het hof:

In principaal en incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, van 10 januari 2020;

verzoekt de griffier krachtens het bepaalde in het Besluit Gezagsregisters een afschrift van deze
uitspraak toe te zenden aan de griffier van de rechtbank Oost-Brabant, afdeling civiel recht, team
familie- en jeugdrecht ter attentie van het centraal gezagsregister;

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, van 24 januari 2020,
ten aanzien van de verleende vervangende toestemming voor de medische behandeling van
[minderjarige 1] inhoudende onderzoek en indien noodzakelijk behandeling bij de Mutsaersstichting;

verklaart de moeder niet-ontvankelijk ten aanzien van haar verzoek ten aanzien van de vervangende
toestemming voor de medische behandeling van [minderjarige 2] ;

compenseert de proceskosten, in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.F.A.M. Graafland-Verhaegen, C.A.R.M. van Leuven en H.M.A.W.
Erven en is op 1 oktober 2020 door mr. C.A.R.M. van Leuven uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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1.1.

1.2.

de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden-Nederland, hierna: SAVE ,

gevestigd te Amersfoort,

betreffende

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedag] 2013 te [geboorteplaats] , hierna: [minderjarige 1] ,

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedag] 2015 te [geboorteplaats] , hierna: [minderjarige 2] ,

[minderjarige 3] , geboren op [geboortedag] 2016 te [geboorteplaats] , hierna: [minderjarige 3] ,

tezamen ook te noemen de minderjarigen.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[moeder] , hierna de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. K.R. Koopman te Zeist,

de gecertificeerde instelling Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering ,

gevestigd te Almere,

hierna: het Leger des Heils ,

[vader] , hierna: de vader,

wonende op een geheim adres,

advocaat: mr. J.R. Peet te Rotterdam.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de (verwijzings)beschikking van 10 maart 2020 van de rechtbank Midden-Nederland;

- het e-mailbericht met bijlagen van het Leger des Heils van 28 april 2020;

- het faxbericht van mr. J.R. Peet van 12 mei 2020;

- het e-mailbericht van mr. K.R. Koopman van 13 mei 2020;

- het e-mailbericht van mr. J.R. Peet van 13 mei 2020;

- het e-mailbericht van mr. Koopman met bijlagen van 18 mei 2020;

- het e-mailbericht met bijlage van mr. Peet van 19 mei 2020.

Op 20 mei 2020 heeft de kinderrechter de zaak via Skype behandeld in verband met de getroffen
maatregelen vanwege het coronavirus. De zaak is gelijktijdig behandeld met de zaak met nummer
C/370417 JE RK 20-672 (verzoek verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing).
In die zaak is een aparte beschikking gegeven.

Via Skype zijn gehoord:

1 Het procesverloop
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

4.1.

- de moeder, bijgestaan door mr. K.R. Koopman,

- de vader, bijgestaan door mr. J.R. Peet,

- een vertegenwoordigster van SAVE ,

- een vertegenwoordigster van het Leger des Heils .

Het ouderlijk gezag over [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] wordt sinds een
beschikking van de rechtbank Midden-Nederland 16 april 2020 gezamenlijk uitgeoefend door de
ouders.

[minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] verblijven in verschillende pleeggezinnen.

Bij beschikking van 21 november 2017 zijn de minderjarigen onder toezicht gesteld. Bij
beschikking van 23 september 2019 is een machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen in een
(crisis-)pleeggezin verleend voor de duur van de ondertoezichtstelling. De ondertoezichtstelling en
de machtiging tot uithuisplaatsing zijn verlengd, voor het laatst ter zitting van 20 mei 2020 en wel
tot 21 mei 2021.

De beschikkingen van 7 mei 2019 en 23 september 2019 zijn op 10 december 2019

bekrachtigd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Bij beschikking 10 maart 2020 van de rechtbank Midden-Nederland is de SAVE vervangen door de
gecertificeerde instelling Leger des Heils . De rechtbank Midden-Nederland heeft zich onbevoegd
verklaard ten aanzien van het verzoek van SAVE om haar met de gedeeltelijke uitoefening van het
gezag te belasten. De zaak is in de stand waarin deze zich bevindt verwezen naar de rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem.

SAVE heeft bij inleidend verzoekschrift verzocht te bepalen dat het gezag over [minderjarige 1] ,
[minderjarige 2] en [minderjarige 3] gedeeltelijk wordt toegekend aan SAVE voor zover het de
toestemming betreft voor een medische behandeling, alsmede de beschikking uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren en te bevelen dat de gedeeltelijke gezagstoekenning wordt aangetekend in
het gezagsregister. Het Leger des Heils heeft het door SAVE ingediende verzoek er zitting
overgenomen. Ter zitting heeft het Leger de Heils toegelicht dat het verzoek ziet op het laten
deelnemen van de minderjarigen aan het Rijksvaccinatieprogramma en dat het niet gaat om een
volledige bevoegdheid van het Leger des Heils om de gezagsbeslissingen ter zake alle medische
behandelingen van de minderjarigen te kunnen nemen.

De moeder verzoekt primair dat het Leger des Heils niet ontvankelijk wordt verklaard in het
verzoek. Subsidiair verzoekt de moeder een afwijzing van het verzoek. Indien de kinderrechter tot
een toewijzing komt, verzoekt de moeder een toewijzing voor een kortere duur nu de
ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing ter zitting van 20 mei 2020 zijn
verlengd voor de duur van een jaar en gedeeltelijke gezagsbelasting voor de duur de
ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing te ingrijpend is. Daarnaast heeft SAVE op
de zitting van 10 maart 2020 verklaard dat het verzoek alleen ziet op het laten vaccineren van de
minderjarigen. Het verzoek had dan op grond van artikel 1:265h van het Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW) gedaan moeten worden, aldus de moeder.

2 De feiten

3 Het verzoek

4 Het standpunt van belanghebbenden
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4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

De vader verzoekt een toewijzing van het verzoek. Het Leger des Heils kan als vervangende
gecertificeerde instelling (GI) ontvangen worden in het verzoek. Meer passend is wel een verzoek
op grond van artikel 1:265h BW. De vader verzoekt de kinderrechter dan ook om de rechtsgronden
aan te vullen en te toetsen aan artikel 1:265h BW. Het is echter ook begrijpelijk als de GI een
gedeeltelijke gezagsbelasting ten aanzien van alle medische behandelingen verzoekt, nu de
moeder in het verleden behandelingen heeft geweigerd. Ook daar kan de vader achter staan. Voor
zover nodig verzoekt de vader zelf, voorwaardelijk, in geval het voorliggende verzoek niet wordt
toegewezen, om vervangende toestemming op de voet van artikel 1:253a BW. Het belang van de
minderjarigen vergt dat zij gevaccineerd worden volgens het Rijkvaccinatieprogramma, zoals ook
volgt uit een beschikking van de rechtbank Rotterdam van 14 januari 2019
(ECLI:NL:RBROT:2019:693) en een beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant van 13 juli 2018
(ECLI:NL:RBOBR:2018:4218). Daarnaast vergt ook het algemeen belang dat de minderjarigen
worden gevaccineerd (ECLI:NL:RBAMS:2018:5697). De minderjarigen zullen een zwakke schakel
zijn binnen hun omgeving als zij niet gevaccineerd worden. Dit geldt zeker voor [minderjarige 2] ,
gelet op zijn medische zorgen.

Op grond van artikel 1:265e BW kan de kinderrechter van minderjarigen die onder toezicht staan
en uit huis geplaatst zijn, bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door de
gecertificeerde instelling die het toezicht uitoefent, voor zover dit noodzakelijk is in verband met
de uitvoering van de ondertoezichtstelling op verzoek van de GI. Onder sub b van lid 1 van artikel
1:265e BW kan de kinderrechter dit doen met betrekking tot het geven van toestemming voor een
medische behandeling van de minderjarigen jonger dan twaalf jaar. De duur van de gedeeltelijke
uitoefening van het gezag is niet langer dan die van de verleende machtiging tot uithuisplaatsing
en de kinderrechter kan de duur telkens met ten hoogste een jaar verlengen.

De kinderrechter overweegt dat artikel 1:265e BW in beginsel een ingrijpende maatregel is die
het gezag van de betreffende ouder vergaand aantast, ook als het, zoals in deze zaak, alleen
gaat om het gezag van één ouder. Uit het petitum van het inleidende verzoekschrift van SAVE blijkt
dat er wordt verzocht om een bevoegdheid om voor een onbepaald termijn medische
behandelingen bij de minderjarigen te kunnen toepassen. Ter zitting hebben SAVE en het Leger
des Heils echter verklaard dat de gedeeltelijke gezagsuitoefening alleen ziet op deelname van de
minderjarigen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens SAVE werkt de moeder op dit moment
ook mee aan andere medische behandelingen die de minderjarigen nodig hebben, behalve het
laten vaccineren. De kinderrechter is daarom van oordeel dat een gedeeltelijke gezagsuitoefening
op grond van artikel 1:265e BW niet noodzakelijk is, maar dat dit op de grondslag van artikel
1:265h BW, door het in beginsel minder ingrijpende karakter daarvan, moet worden beoordeeld.
De kinderrechter zal het verzoek dan ook de rechtsgronden aanvullend toetsen aan de grondslag
van 1:265h BW en het opvatten als het geven van vervangende toestemming voor het deelnemen
aan het Rijksvaccinatieprogramma door de minderjarigen. De verzochte aantekening in het
gezagsregister, die samenhangt met het verzoek op de voet van artikel 1:265e BW, zal de
kinderrechter dan ook afwijzen.

Artikel 1:265h

Op grond van artikel 1:265h BW kan de kinderrechter op verzoek van de GI vervangende
toestemming voor een medische behandeling geven bij minderjarigen jonger dan twaalf jaar,
indien de behandeling noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid af te wenden en
de ouder die het gezag uitoefent de toestemming daarvoor weigert.

De moeder heeft primair gesteld dat het Leger des Heils het niet ontvankelijk moet worden

5 De beoordeling

Artikel 1:265e
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

verklaard in het verzoek omdat het niet door de juiste GI is ingediend en ook niet aan het Leger
des Heils kan worden toegewezen. SAVE staat immers vermeld in het petitum van het verzoek,
aldus de moeder. De kinderrechter verwerpt dit verweer. Het is namelijk overduidelijk dat het
verzoek op de grondslag van artikel 1:265h BW alleen kan zien op de GI die de
ondertoezichtstelling uitvoert. Sinds de verwijzingsbeschikking van 10 maart 2020 en dus na het
indienen van het verzoekschrift is dit het Leger des Heils geworden in plaats van SAVE . Het Leger
des Heils heeft het inleidende verzoek ook onverkort overgenomen en de kinderrechter leest het
verzoek na de toelichting ter zitting ook zo, dat het Leger des Heils nu (voor zichzelf) vraagt om
vervangende toestemming. Zij kan daarom (ook) worden ontvangen in het verzoek.

Voor de inhoudelijke beoordeling van het verzoek op grond van 1:265h BW dient de kinderrechter
eerst vast te stellen of vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma onder de definitie van
een medische behandeling valt. De kinderrechter overweegt dat wanneer een minderjarige
medisch moet worden onderzocht of medische behandeling behoeft, in beginsel de Wet op de
Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing is (artikel 7:446 tot en met 7:468
BW).

Op grond van artikel 7:446 lid 2 onder a BW wordt onder handelingen op het gebied van de
geneeskunst (dus een medische behandeling) onder andere verstaan alle verrichtingen
rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te
genezen of hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden. Inentingen op grond van het
Rijksvaccinatieprogramma zijn wat de kinderrechter betreft bij uitstek te beschouwen als een
medische behandeling bedoeld om een kind voor het ontstaan van een ziekte te behoeden. Op
grond van artikel 7:450 lid 2 BW is de toestemming van beide gezaghebbende ouders
noodzakelijk, indien de minderjarige jonger is dan twaalf jaar. De gezaghebbende moeder weigert
toestemming voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma, waardoor er vervangende
toestemming van de kinderrechter nodig is om de minderjarigen te laten deelnemen (of van de
rechtbank op de voet van artikel 1:253a BW in geval toegekomen wordt aan het voorwaardelijke
verzoek van de vader).

De moeder heeft tot afwijzing van het verzoek betoogd. Een toewijzing van het verzoek zou een
te grote inbreuk maken op artikel 8 van het Europees verdrag bescherming rechten van de mens
(hierna: EVRM) en grijpt diep in op de rechten van de minderjarigen en de moeder. Ook is er geen
sprake van een bijzondere situatie van de minderjarigen en is er geen ernstig gevaar als zij niet
worden gevaccineerd. De advocaat van de moeder verwijst hierbij ook naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 13 juli 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:4218). De moeder vindt vaccinatie
volgens het Rijksprogramma niet noodzakelijk en vertrouwt hierin op God.

De kinderrechter zal eerst ingaan op de vraag of wordt voldaan aan het vereiste dat de
inentingen volgens het Rijksvaccinatieprogramma noodzakelijk zijn om een ernstig gevaar voor de
gezondheid van de minderjarigen te voorkomen. De moeder heeft dit immers betwist. De
kinderrechter stelt in dit kader voorop dat het Rijksvaccinatieprogramma gericht is op het
voorkomen van een aantal gevaarlijke infectieziekten (bij kinderen) die dodelijk kunnen zijn of
waar kinderen ernstige en blijvende gevolgen aan kunnen overhouden. Deze ziektes zijn in die zin
zeker te beschouwen als een ernstig gevaar voor de gezondheid van kinderen in het geval zij
deze ziektes krijgen.

Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of de vaccinaties noodzakelijk zijn om dit gevaar
te voorkomen voor [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] . De stand van de
wetenschap is in dit kader dat vaccinaties aan kinderen die zijn ingeënt tegen deze ziektes in
ieder geval voldoende bescherming bieden en daarnaast dat niet-ingeënte kinderen worden
beschermd door ingeënte individuen om hen heen (de zogenaamde groepsimmuniteit). Dit laatste
wetenschappelijke gegeven houdt ook in dat kinderen van ouders die ervoor kiezen om hun
kinderen niet te vaccineren, gezond kunnen opgroeien zonder deze infectieziekten te krijgen. In
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5.10.

5.11.

5.12.

die zin kan betoogd worden dat het in zijn algemeenheid niet altijd noodzakelijk is om over te
gaan tot vaccinatie om het ernstige gevaar af te wenden: dit hangt immers af van de kans dat een
individueel kind besmet zal worden met een hierboven bedoelde infectieziekte. Is deze kans 100%
dan is vaccinatie zeker noodzakelijk in de zin van artikel 1:265h BW, is deze 0% dan - uiteraard -
niet. Deze kans is mede afhankelijk van de proportie wel gevaccineerde individuen die zich rond
deze kinderen bevindt.

Artikel 3 lid 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (hierna: IVRK) bepaalt verder dat
voor de kinderrechter bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind een
eerste overweging dienen te vormen en in de regel de doorslag behoren te geven. Daartoe
behoort ook het hanteren van het voorzorgsbeginsel: het meenemen van mogelijke risico’s bij het
nemen van beslissingen over kinderen en deze risico’s zo mogelijk te verkleinen. De kinderrechter
is van oordeel dat met toepassing van dit beginsel, het vaccineren van [minderjarige 1] ,
[minderjarige 2] en [minderjarige 3] , noodzakelijk is om het (potentiële) ernstige gevaar voor hun
gezondheid van het krijgen van infectieziekten te voorkomen. Voor [minderjarige 2] geldt dit nog
het meest, omdat bij hem is sprake van een bijzondere medische situatie. Hij heeft na een val
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opgelopen waarvoor hij onder behandeling is bij het UMC en
een WKZ-traject volgt. Wanneer [minderjarige 2] niet wordt gevaccineerd zal hij (extra) vatbaar
zijn en blijven voor alle (gevaarlijke) kinderziekten, zoals door de vader voldoende onderbouwd
betoogd.

Maar ook voor [minderjarige 1] en [minderjarige 3] geldt dat zij in een goede gezondheid naar
school en de peuterspeelzaal moeten kunnen gaan en binnen hun directe omgeving contact
kunnen hebben met leeftijdsgenootjes. Hun ontwikkeling is daarnaast ook in geding. Zij zijn
immers al enige tijd onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst, maatregelen die onlangs nog zijn
verlengd. Mede gelet hierop kunnen zij het zich nog minder dan andere kinderen veroorloven
(verdere) ontwikkelingsachterstanden op te lopen door een ernstige infectieziekte te krijgen
waartegen het Rijksvaccinatieprogramma hen beschermt. Daar komt bij dat, zoals namens de
vader ter zitting is gesteld, de minderjarigen bij niet vaccineren een zwakke schakel zullen vormen
in de groepsimmuniteit bij infectieziekten. Indien zij daardoor wel een risico zouden vormen voor
andere kinderen of leden van de pleeggezinnen, bestaat ook de kans dat er niet gewaarborgd
kan worden dat de minderjarigen in de veilige omgeving waar zij nu zijn, kunnen blijven terwijl dit
wel door de kinderrechter noodzakelijk wordt geacht. De minderjarigen verblijven daarbij alle drie
in verschillende pleeggezinnen. Het betreft hier dus niet slechts één pleeggezin, maar meerdere
pleeggezinnen waar ook meerdere kinderen uit andere gezinnen verblijven. [minderjarige 1] ,
[minderjarige 2] en [minderjarige 3] komen dus met veel anderen personen in contact. Hierdoor is
het belang om hen te vaccineren des te groter. Om al deze redenen is de kinderrechter van
oordeel dat het in dit geval noodzakelijk is dat de minderjarigen deelnemen aan het
Rijksvaccinatieprogramma om een ernstig gevaar voor hen te voorkomen.

De kinderrechter komt vervolgens toe aan de afweging tussen het belang van de moeder op
haar vrijheid van godsdienst enerzijds het belang van de minderjarigen om veilig en gezond op te
kunnen groeien. Hierin speelt ook een rol dat de vader, die met de moeder het gezag over de
minderjarigen heeft, wel instemt met vaccinaties en ook een (eigen) belang heeft bij het gezond
opgroeien van zijn kinderen. De kinderrechter oordeelt dat het door de moeder geschetste belang
onvoldoende is in het licht van het belang van de minderjarigen (en dat van de vader), waarbij de
kinderrechter in het bijzonder let op artikel 3 lid 1 IVRK. De belangen van de minderjarigen vormen
zoals gezegd een de eerste overweging en prevaleren in dit geval boven het recht van de moeder
op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven (artikel 8 EVRM), zeker nu de moeder in het
geheel niet heeft onderbouwd wat haar godsdienstige bezwaren tegen vaccinatie zijn, doch dit
alleen in algemene bewoordingen heeft gesteld.

Uit het bovenstaande volgt dat de kinderrechter vervangende toestemming zoals bedoeld in
artikel 1:265h BW zal geven aan het Leger des Heils . Aan een beoordeling van het voorwaardelijk
ingestelde verzoek van de vader wordt niet meer toegekomen.
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Gelet op het onomkeerbare karakter van eenmaal uitgevoerde vaccinaties zal de kinderrechter
deze beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

De kinderrechter:

1. verleent op grond van artikel 1:265h BW toestemming aan het Leger des Heils , daarmee
vervangende de toestemming van de moeder, voor de medische behandeling van:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedag] 2013 te [geboorteplaats] ,
[minderjarige 2] , geboren op [geboortedag] 2015 te [geboorteplaats] ,
[minderjarige 3] , geboren op [geboortedag] 2016 te [geboorteplaats] ,

inhoudende:

deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma;

2. wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Rietveld, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.
van Grol als griffier en in het openbaar uitgesproken op 3 juni 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of
verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

6 De beslissing

346



Instantie Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak 17-07-2020

Datum publicatie 20-08-2020

Zaaknummer C/16/503284 / JE RK 20-1098

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Verlening ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, vervangende toestemming en
wijziging zorgregeling toegewezen. Gedeeltelijk gezagsoverdracht aan GI. Moeder
heeft contactverbod met vader en kinderen buiten zorgregeling.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2020/155 met annotatie van Graaf, J.H. de 

Uitspraak

beschikking

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Utrecht

Zaakgegevens : C/16/503284 / JE RK 20-1098 (verlenging ondertoezichtstelling)

C/16/503093 / JE RK 20-1063 (uithuisplaatsing)

C/16/504244 / JE RK 20-1240 (vervangende toestemming)

C/16/505657 / JE RK 20-1414 (zorgregeling)

datum uitspraak: 17 juli 2020

in de zaak van

de gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers, gevestigd in [vestigingsplaats] , hierna:
de GI,
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over:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum 1] 2013 in [geboorteplaats 1] , hierna: [voornaam van
minderjarige 1] ;

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum 2] 2015 in [geboorteplaats 2] , hierna: [voornaam van
minderjarige 2] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

De kinderrechter heeft de volgende stukken ontvangen:

- een verzoek van de GI met bijlagen op 28 mei 2020 met betrekking tot de ondertoezichtstelling;

- een verzoek van de GI met bijlagen op 28 mei 2020 met betrekking tot een uithuisplaatsing;

- een e-mail van de moeder op 10 juni 2020;

- acht e-mails van de moeder op 12 juni 2020;

- een verzoek van de GI met bijlagen op 18 juni 2020 met betrekking tot het gezag;

- een verzoek van de GI met bijlagen op 13 juli 2020 met betrekking tot de zorgregeling;

- een e-mail met bijlagen namens de moeder op 15 juli 2020;

- een pleitnotitie namens de moeder op 16 juli 2020.

De verzoeken zijn besproken tijdens een mondelinge behandeling op 16 juli 2020. Hierbij waren
aanwezig:

- de vader;

- de moeder met haar advocaat mr. H. Helleman;

- mevrouw [A] namens de GI.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft mr. Helleman de pleitnotitie voorgedragen

De beslissing zonder motivering is op 17 juli 2020 telefonisch beschikbaar gekomen voor de
belanghebbenden

[belanghebbende 1] , wonende in [woonplaats] , hierna: de vader;

[belanghebbende 2] , wonende in [woonplaats] , hierna: de moeder.

De procedure
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Het ouderlijk gezag over [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] wordt
uitgeoefend door de ouders.

Bij beschikking van 19 juli 2019 zijn [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2]
onder toezicht gesteld. De ondertoezichtstelling is steeds verlengd tot 20 juli 2020.

Bij beschikking van 28 januari 2020 is voor [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van
minderjarige 2] een machtiging uithuisplaatsing verleend in een voorziening pleegzorg. Deze
machtiging is steeds verlengd tot 20 juli 2020. Inmiddels verblijven de [voornaam van minderjarige 1]
en [voornaam van minderjarige 2] bij de vader.

De GI heeft vier verzoeken ingediend. Ten eerste verzoekt de GI om de ondertoezichtstelling van
[voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] te verlengen voor de duur van een
jaar. Ten tweede verzoekt de GI om een machtiging uithuisplaatsing van [voornaam van minderjarige
1] en [voornaam van minderjarige 2] te verlenen voor de duur van de ondertoezichtstelling. Ten derde
verzoekt de GI om haar gedeeltelijk met het gezag over [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam
van minderjarige 2] te belasten, namelijk voor zover het de toestemming van medische behandelingen
voor de kinderen betreft. Als dit laatste verzoek wordt toegewezen verzoekt de GI ook van die
beslissing een aantekening te doen in het gezagsregister. Ten vierde verzoekt de GI om een wijziging
van de zorgregeling tussen de moeder en de kinderen in die zin dat tot 1 november 2020:

- er geen omgangsmomenten tussen [voornaam van minderjarige 1] en de moeder wordt vastgesteld;

- er eenmaal per 4 weken een begeleid contactmoment zal zijn tussen de moeder en [voornaam van
minderjarige 2] , waarbij de gezinsvoogd bepaalt wanneer en waar dit begeleide contact zal
plaatsvinden en de begeleiding zal worden uitgevoerd door de gezinsvoogd of een zorgaanbieder.

De vader is het met de verzoeken van de GI eens. De moeder is het niet met de verzoeken van de GI
eens. Zij vindt kortgezegd dat de verzoeken tegenstrijdig zijn en dat zij prima in staat is om zelf voor
de kinderen te zorgen. Zij is in therapie geweest en heeft haar zaken op orde. Dat het niet goed gaat
met de kinderen komt volgens de moeder omdat zij ineens bij haar weggehaald zijn en daardoor niet
de rust krijgen die zij nodig hebben. De moeder wil ook niet dat de kinderen onderzocht worden
omdat dit te vermoeiend voor hen is. Dat de moeder nauwelijks of geen contact mag hebben met de
kinderen vindt de moeder onmenselijk. Zij heeft het gevoel dat ze hierdoor wordt gesanctioneerd
omdat zij af en toe tegendraads reageert. Haar tegendraadse reactie wordt volgens haar echter door
de GI uitgelokt. De GI werkt haar tegen door alleen negatieve uitlatingen over de moeder te doen en
haar haar moederrol ontnemen.

Ondertoezichtstelling

De kinderrechter wijst het verzoek van de GI toe en verlengt de ondertoezichtstelling over [voornaam
van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] voor de duur van een jaar. De kinderrechter is

Waar gaat het over?

De beoordeling
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namelijk van oordeel dat wordt voldaan aan de vereisten voor een verlenging van de
ondertoezichtstelling.1 [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] worden nog
steeds in hun ontwikkeling bedreigd. Zij krijgen niet de rust die zij nodig hebben waardoor zij niet aan
hun eigen ontwikkeling toekomen. Dit komt met name door het onvoorspelbare gedrag van de moeder
waardoor de situatie onrustig wordt en de kinderen spanningen ervaren. De moeder houdt zich niet
aan de voorwaarden die de GI stelt. Ook niet als deze voorwaarden met een schriftelijke aanwijzing
worden gegeven en bekrachtigd zijn door de kinderechter. Hierdoor verlopen de contactmomenten
met de kinderen onrustig en moeten deze soms voortijdig gestopt worden. Ook houdt de moeder zich
niet aan het contactverbod, buiten de vastgestelde contactmomenten, en zoekt zij de kinderen nog
steeds regelmatig op. De moeder staat dan onverwacht voor de deur of legt kado’s neer in de tuin.

De kinderechter verwacht niet dat de ouders op dit moment zelfstandig in staat zijn om de
ontwikkelingsbedreiging weg te nemen. De moeder ziet de gevolgen van haar gedrag niet in. Zij staat
ook afwijzend tegenover hulpverlening en gaat steeds opnieuw de strijd met de GI aan. Het lijkt erop
dat zij, ondanks haar goede intenties, het belang van de kinderen niet voorop weet te stellen. De
kinderrechter heeft er daarom ook geen vertrouwen in dat het gedrag van de moeder op korte termijn
zal veranderen. De vader ziet inmiddels in dat de kinderen niet meer mogen worden blootgesteld aan
het onvoorspelbare gedrag van de moeder. Hij heeft hierbij nog wel hulp en ondersteuning nodig en
accepteert deze ook. Om de veiligheid van de kinderen te blijven waarborgen en hulpverlening in te
kunnen zetten en continueren is het nodig dat de GI in het kader van een ondertoezichtstelling
betrokken blijft. De kinderrechter hoopt dat de moeder bereid zal zijn zich aan de voorwaarden te
houden en hulpverlening te accepteren.

Uithuisplaatsing

De kinderrechter wijst het verzoek van de GI toe en verleent een machtiging tot uithuisplaatsing van
[voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] bij de vader tot het einde van de
ondertoezichtstelling. De kinderrechter wijst het verzoek toe omdat wordt voldaan aan de
voorwaarden voor het verlenen van een machtiging uithuisplaatsing.2

[voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] zijn uithuisgeplaatst geweest in een
pleeggezin om hun veiligheid te waarborgen. Zij dreigden beschadigd te raken doordat zij niet veilig
en stabiel konden opgroeien, met name door het onvoorspelbare gedrag van de moeder. Uit het
voorgaande blijkt dat het gedrag van de moeder onveranderd is. De kinderrechter heeft er daarom
geen vertrouwen in dat de [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] daar nu
in alle rust veilig kunnen opgroeien. De situatie bij vader is wel verbeterd en daarom is er gewerkt aan
een plaatsing van [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] bij de vader. De
vader heeft hulpverlening geaccepteerd en begrijpt beter wat de kinderen nodig hebben. Verder zoekt
hij ook hulp omdat hij er van bewust is dat hij het alleen niet aankan. Daarnaast is er gewerkt aan
een veiligheidsplan, rond huis, school en andere plekken waar de kinderen komen om de rust en
veiligheid te waarborgen. De kinderrechter heeft er daarom vertrouwen in dat de vader het met hulp
aan kan om een veilige en rustige omgeving voor [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van
minderjarige 2] te creëren.

Gedeeltelijke gezagsoverdracht

De kinderrechter wijst het verzoek tot gedeeltelijke gezagsoverdracht ten aanzien van medische
behandeling van de GI toe. [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] zijn
langere tijd blootgesteld aan fysieke en emotionele onveiligheid. [voornaam van minderjarige 1] is
angstig voor haar moeder en heeft nachtmerries die zij soms inzet om haar zin te krijgen. Ook klapt
[voornaam van minderjarige 1] soms dicht. [voornaam van minderjarige 2] laat erg afhankelijk gedrag
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zien en heeft huilbuien tijdens het slaapwandelen. Verder zijn de kinderen erg op elkaar gericht. Dit
gedrag vindt de kinderrechter zorgelijk. Onderzoek en behandeling zijn daarom noodzakelijk. Met
onderzoek kunnen de gevoelens en ervaringen van [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van
minderjarige 2] worden onderzocht. Daarnaast kan gekeken worden welke hulpverlening ingezet kan
worden zodat zij zich bij de vader verder veilig kunnen ontwikkelen en onbelast een band met de
moeder kunnen opbouwen. De moeder is ambivalent in haar toestemming voor het benodigde
onderzoek bij de [naam organisatie] . Omdat overheidsingrijpen als gezagsoverdracht niet verder dan
strikt noodzakelijk is, kan worden toegewezen en de vader volledig instemt zal de kinderrechter alleen
ten aanzien van de gezaguitoefening door moeder het verzoek toewijzen.

Zorgregeling

De kinderrechter wijst het verzoek van de GI toe en wijzigt de zorgregeling die is vastgelegd in de
beschikking van 13 maart 2020. Tussen de moeder en de kinderen was een zorgregeling vastgelegd
waarbij de moeder onder begeleiding van de GI en/of zorgaanbieder omgang mocht hebben met de
kinderen. Om de omgang zo rustig mogelijk te laten verlopen heeft de GI strakke kaders gegeven voor
de begeleiding van de omgang voor de moeder. De moeder heeft zich echter niet aan deze
voorwaarden gehouden waardoor de omgang onrustig blijft verlopen.

[voornaam van minderjarige 1] is erg gespannen tijdens de contactmomenten met de moeder, zij
zoekt steeds steun bij de pleegouders en is zichtbaar blij als het bezoek van de moeder voortijdig
wordt afgebroken. Daarbij komt dat [voornaam van minderjarige 1] angstig is voor de moeder. De
kinderrechter vindt daarom dat eerst onderzocht moet worden wat er nodig is om [voornaam van
minderjarige 1] onbelast contact te laten hebben met de moeder. Tot die tijd is het niet in het belang
van [voornaam van minderjarige 1] om een zorgregeling vast te leggen.

Ook voor [voornaam van minderjarige 2] verlopen de contactmomenten met de moeder onrustig.
Hoewel [voornaam van minderjarige 2] meer ontspannen is bij de contactmomenten met de moeder
en verdrietig wordt als het bezoek voortijdig wordt afgebroken merkt hij ook dat de moeder zich niet
aan de afspraken houdt. Daarom moet ook onderzocht worden wat er nodig is om [voornaam van
minderjarige 2] onbelast contact te laten hebben met de moeder. Tot die tijd moet de zorgregeling
tussen de moeder en [voornaam van minderjarige 2] in zijn belang worden teruggeschroefd zodat hij
meer rust ervaart.

uitvoerbaar bij voorraad

De kinderrechter verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, omdat het de ontwikkeling van
[voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] nodig is dat de genomen
beslissingen ook uitgevoerd kunnen worden als een van de belanghebbenden in hoger beroep gaat
tegen één of meer van de beslissingen in deze beschikking en nog niet door het Gerechtshof is beslist.

De kinderrechter:

De beslissing
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1

2

verlengt de ondertoezichtstelling over [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige
2] voor de duur van een jaar van

20 juli 2020 tot 20 juli 2021;

verleent een machtiging om [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2]
gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen bij vader voor de duur van de ondertoezichtstelling;

bepaalt dat het gezag over [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] , voor
zover dat wordt uitgeoefend door de moeder en het de toestemming voor een medische behandeling
betreft, toegekend wordt aan de GI voor de duur van de machtiging uithuisplaatsing, waarvan
aantekening wordt gedaan in het gezagsregister;

wijzigt de beschikking van 13 maart 2020 over de contactregeling en bepaalt:

- dat er op geen enkele wijze contact zal zijn tussen de moeder en [voornaam van minderjarige 1] tot
1 november 2020;

- dat er tot 1 november 2020 uitsluitend en alleen eenmaal per vier weken een begeleid
contactmoment zal zijn tussen moeder en [voornaam van minderjarige 2] , waarbij de gezinsvoogd
bepaalt wanneer en waar dit begeleide contact zal plaatsvinden en de begeleiding uitgevoerd zal
worden door de gezinsvoogd of een zorgaanbieder;

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven en mondeling in het openbaar uitgesproken door mr. E.A.A. van Kalveen,
(kinder)rechter, in aanwezigheid van de griffier, op 17 juli 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:
- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,
binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de
beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.
Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het
gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 22 juli 2020.

Artikel 1:260 jo 1:255 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1:265c jo 1:265b van het Burgerlijk Wetboek.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 05-01-2021

Datum publicatie 12-01-2021

Zaaknummer 200.278.108/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Nigeriaanse rechterlijke beslissing ten aanzien van het ouderlijk gezag wordt door
Nederland niet erkend. De moeder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/25 
JPF 2021/54 
RFR 2021/72 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.278.108/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 188868)

beschikking van 5 januari 2021

inzake

[verzoekster] ,

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting [A] ,

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. A.G. Ouwejan te Breukelen,

ECLI:NL:GHARL:2021:164

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

353



2.1

2.2

2.3

en

[verweerder] ,

wonende te [B] ,

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. M.H. Heeg te Groningen.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 11 februari 2020, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 8 mei 2020;

- het verweerschrift met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Ouwejan van 3 juli 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Heeg van 17 november 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Ouwejan van 19 november 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Ouwejan van 20 november 2020 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Ouwejan van 27 november 2020 met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 30 november 2020 plaatsgevonden. Partijen zijn
verschenen, bijgestaan door hun advocaten, met dien verstande dat de moeder via een
telefoonverbinding aan de mondelinge behandeling heeft deelgenomen en haar advocaat via een
beeldbelverbinding. Namens de raad voor de kinderbescherming is mevrouw

[C] verschenen.

Aan het slot van de mondelinge behandeling hebben beide partijen, vanwege de haperende
telefonische verbinding met de moeder en de afwezigheid van de door de moeder opgeroepen
tolk, met instemming van beide partijen de gelegenheid gekregen om binnen veertien dagen na
ontvangst van het proces-verbaal van de mondelinge behandeling een schriftelijke reactie dan wel
aanvulling te geven op wat ter zitting is besproken. Hiervan is gebruik gemaakt van de zijde van
de vader door toezending van het journaalbericht van

mr. Heeg van 22 december 2020 en van de zijde van de moeder door toezending van het
journaalbericht van mr. Ouwejan van 24 december 2020. Bij dit journaalbericht is naast de
schriftelijke reactie waarvoor het hof gelegenheid had geboden, een uitvoerige reactie van de
moeder zelf overgelegd. Omdat de mogelijkheid voor indiening van dergelijke nadere stukken niet
is geboden, zal het hof de reactie van de moeder zelf buiten beschouwing laten.

1
1. Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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[de minderjarige] is in de gelegenheid gesteld zijn mening aan het hof kenbaar te maken met
betrekking tot het verzoek, maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

De moeder en de vader zijn de ouders van [de minderjarige] , geboren te [D] in Nigeria [in] 2006
(verder te noemen: [de minderjarige] ) en oefenden gezamenlijk het ouderlijk gezag over hem uit.
Na de echtscheiding van de ouders in 2012 is [de minderjarige] bij de moeder blijven wonen,
samen met zijn twee broers.

De moeder heeft [de minderjarige] in 2015, zonder toestemming van de vader, naar Nigeria laten
afreizen. In verband hiermee is de moeder tot twee keer toe, in 2017 en 2019, veroordeeld tot
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege het onttrekken en het onttrekken houden van
[de minderjarige] aan het wettige gezag. De rechtbank heeft bij beschikking van 25 maart 2016,
bekrachtigd door dit hof, het ouderlijk gezag van de moeder over [de minderjarige] (en zijn broers)
beëindigd. De vader oefent sindsdien alleen het ouderlijk gezag over hem uit.

[de minderjarige] verblijft sinds 2015 in Nigeria. Hij zit op een kostschool, genaamd

[E] College, in [D] . Zijn broers wonen bij de vader.

De moeder is gedetineerd in Nederland. Zij is in 2016 opnieuw getrouwd met een Nederlandse
man. Zij hebben samen een dochter, geboren in 2018.

De moeder heeft de rechtbank bij verzoekschrift, ontvangen ter griffie van de rechtbank Den Haag
op 25 oktober 2018 en bij beschikking van diezelfde datum doorverwezen naar de rechtbank
Noord-Nederland, verzocht voor zover de wet dit toelaat uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te
verklaren, verkort weergegeven, dat de uitspraak van de High Court of Lagos State van 31 januari
2018 rechtskracht heeft en dat de moeder met het eenhoofdig gezag zal worden belast over [de
minderjarige] .

De moeder verzoekt de rechtbank verder om de griffier van de rechtbank op te dragen de
uitspraak van de High Court of Lagos State in te schrijven in het gezagsregister, dan wel de
Nederlandse beslissing dat de moeder belast zal zijn met het eenhoofdig gezag over [de
minderjarige] in het gezagsregister in te schrijven. De vader heeft verweer gevoerd.

Bij de bestreden beschikking van 11 februari 2020 zijn de verzoeken van de moeder afgewezen
en is zij, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de vader, tot
dan toe begroot op € 5.185,89.

De moeder is met vijf grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. Deze
grieven beogen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan de orde te stellen. De moeder
verzoekt het hof de beschikking van 11 februari 2020 te vernietigen, althans nietig te verklaren,
en opnieuw rechtdoende te bepalen dat de verzoeken van de moeder alsnog worden
toegewezen, met het aanvullende verzoek dat deze beschikking zal worden ingeschreven in het
gezagsregister, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie vermeent te
behoren.

De vader voert verweer en hij verzoekt het hof de moeder in haar verzoek in hoger beroep niet-

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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ontvankelijk te verklaren, dan wel haar verzoek in hoger beroep af te wijzen. Verder verzoekt de
vader het hof om, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van gronden, de beschikking van 11
februari 2020 te bekrachtigen, met veroordeling van de moeder in de kosten van deze procedure,
die worden bepaald op de werkelijke kosten van de vader door hem nader begroot op € 3.811,83
(inclusief btw), dan wel door het hof in goede justitie zullen worden vastgesteld.

Voor zover mr. Ouwejan in haar laatste stuk namens de moeder de doorverwijzing naar de
rechtbank Noord-Nederland aan de orde heeft willen stellen, zal het hof hieraan, gelet op het late
stadium van de procedure waarin dit naar voren is gebracht en in het licht van de goede
procesorde, voorbij gaan.

De moeder verzoekt in de kern om erkenning in Nederland van de beslissing van de High Court of
Lagos State van 31 januari 2018, waarin de moeder, naar zij stelt, alleen met het ouderlijk gezag
over [de minderjarige] is belast (hierna ook: de Nigeriaanse beslissing). Daar waar het gaat om de
erkenning van een buitenlandse beslissing in Nederland, is de zaak, mede gelet op de woonplaats
van de moeder als de verzoekster in eerste aanleg in Nederland, voldoende met de Nederlandse
rechtssfeer verbonden om de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) rechtsmacht te laten hebben.

Met de grieven 1 tot en met 4 komt de moeder op tegen het oordeel van de rechtbank dat de
Nigeriaanse beslissing niet voor erkenning in Nederland vatbaar is.

De vraag of een uit Nigeria afkomstige rechterlijke beslissing over het ouderlijk gezag in Nederland
kan worden erkend, is niet onderworpen aan enige supranationale regeling. Het commune
Nederlandse internationaal privaatrecht moet daarom antwoord geven op deze vraag. De norm
daarvoor is af te leiden uit artikel 431 lid 2 Rv, zoals uitgelegd in het arrest van de Hoge Raad van
26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838 (Gazprombank).

Genoemd arrest van de Hoge Raad hanteert als uitgangspunt dat een buitenlandse beslissing in
Nederland in beginsel wordt erkend als voldaan is aan een viertal voorwaarden:

1.  de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft gegeven, berust op een
bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is;

2.  de buitenlandse beslissing is tot stand gekomen in een gerechtelijke procedure die voldoet aan
de eisen van behoorlijke en met voldoende waarborgen omklede rechtspleging;

3.  de erkenning van de buitenlandse beslissing is niet in strijd met de Nederlandse openbare
orde;

4.  de buitenlandse beslissing is niet onverenigbaar met een tussen dezelfde partijen gegeven
beslissing van de Nederlandse rechter, dan wel met een eerdere beslissing van een
buitenlandse rechter die tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde
onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits die eerdere beslissing voor erkenning in
Nederland vatbaar is.

De rechtbank is in de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen dat de Nigeriaanse beslissing
niet kan worden erkend, omdat de rechtbank de echtheid en de juistheid van de inhoud van de
Nigeriaanse beslissing niet voor waar kan aannemen. Dat oordeel wordt door de moeder in haar
grieven uitvoerig bestreden. Wat er echter zij van de gronden van de rechtbank om de
Nigeriaanse beslissing niet te erkennen, ook het hof is van oordeel dat de Nigeriaanse beslissing
in Nederland niet kan worden erkend. Zoals hiervoor vermeld, is er een beslissing van de
Nederlandse rechter ten aanzien van het gezag over [de minderjarige] . Bij beschikking van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 25 maart 2016 is immers het ouderlijk gezag
van de moeder over [de minderjarige] beëindigd en is de vader alleen met het ouderlijk gezag

5 De motivering van de beslissing
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over [de minderjarige] belast. Deze beslissing is bovendien bekrachtigd bij beschikking van 9
augustus 2016 van dit hof. Uit de Nigeriaanse beslissing blijkt niet dat de Nigeriaanse rechter het
oordeel van de Nederlandse rechter heeft meegewogen. Daarmee staat voor het hof vast dat
erkenning van de Nigeriaanse beslissing waarin het ouderlijk gezag over [de minderjarige] alleen
aan de moeder wordt toegekend onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen gegeven
beslissing van de Nederlandse rechter. Aan de hierboven vermelde vierde voorwaarde is aldus niet
voldaan, zodat de Nigeriaanse beslissing alleen hierom al niet voor erkenning in Nederland in
aanmerking komt.

Van de zijde van de moeder is aangevoerd dat de Nederlandse procedures zijn gevoerd tussen de
raad voor de kinderbescherming en de moeder, zodat de Nederlandse beslissingen van de
rechtbank en het hof niet zijn gegeven tussen dezelfde partijen als de Nigeriaanse beslissing. Op
grond daarvan zou de hiervoor genoemde vierde voorwaarde niet aan erkenning van de
Nigeriaanse beslissing in Nederland in de weg staan.

Het hof deelt deze conclusie niet. In de Nederlandse procedures is de vader steeds als
belanghebbende aangemerkt. De vader is in de Nederlandse procedures verschenen. De
rechtbank heeft de vader in zijn beslissing, na beëindiging van het gezag van de moeder,
bovendien alleen met het gezag over [de minderjarige] belast. Daarmee staat voor het hof vast
dat de verdeling van het gezag over [de minderjarige] tussen de moeder en de vader de inzet van
de Nederlandse procedures was en dat de beslissingen van de Nederlandse rechter wel degelijk
hebben te gelden als tussen de moeder en de vader gegeven. Daarop stuit de erkenning van de
Nigeriaanse beslissing in Nederland af.

De grieven 1 tot en met 4 falen. Omdat de Nigeriaanse beslissing in Nederland niet kan worden
erkend, staat vast dat ook de overige verzoeken van de moeder in eerste aanleg terecht door de
rechtbank zijn afgewezen. Het hof zal de bestreden beschikking daarom op die punten
bekrachtigen.

Met haar vijfde grief komt de moeder op tegen de proceskostenvergoeding die door de rechtbank
is uitgesproken. Zij betoogt dat de rechtbank de proceskosten ten onrechte niet heeft
gecompenseerd.

Deze grief faalt. Het hof ziet aanleiding om ten aanzien van de proceskosten af te wijken van het
in familierechtelijke zaken gebruikelijke uitgangspunt, dat de kosten tussen partijen worden
gecompenseerd. De moeder is geheel in het ongelijk gesteld. De moeder is meerdere keren
strafrechtelijk veroordeeld wegens, kort samengevat, het onttrekken van [de minderjarige] aan
het ouderlijk gezag van de man. Mede daardoor is de vader in het verleden in vele procedures
betrokken, met hoge kosten tot gevolg. De moeder heeft de vader ook nu weer genoodzaakt
verweer te voeren tegen haar verzoeken. Alleen al in het licht van de eerdere gezagsbeslissingen
van de Nederlandse rechter had de moeder behoren te begrijpen dat de daarvan afwijkende
Nigeriaanse beslissing in Nederland niet voor erkenning vatbaar was. Deze erkenningsprocedure
is door haar dan ook zowel in eerste aanleg als in hoger beroep nodeloos gevoerd, waarmee zij
de vader eveneens nodeloos heeft verplicht opnieuw kosten te maken om in beide instanties
verweer te voeren. Het hof zal de moeder daarom, overeenkomstig het verzoek van de vader,
veroordelen in de daadwerkelijk aan de zijde van de vader gemaakte proceskosten in hoger
beroep.

Deze kosten zullen worden vastgesteld op in totaal € 3.811,83 aan advocaatkosten, conform de
door hem overgelegde berekening die van de zijde van de moeder onweersproken is gebleven.

6 De slotsom
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Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, falen de grieven. Het hof zal de bestreden beschikking
daarom bekrachtigen en beslissen als volgt.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van

11 februari 2020;

veroordeelt de moeder in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de
vader vastgesteld op € 3.811,83;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.B.E.M. Rikaart-Gerard, M.P. den Hollander en J.G. Knot,
bijgestaan door mr. E. Klijn als griffier, en is op 5 januari 2021 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

7 De beslissing
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 06-01-2021

Datum publicatie 17-02-2021

Zaaknummer C/10/593074 / FA RK 20-1690

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Wetsartikelen: 8 lid 1 en 16 lid 1 van de Verordening Brussel II bis bevoegdheid
Nederlandse rechter.

Het aangewezen gerecht blijft bevoegd om te beslissen over de verzoeken van de
man ten aanzien van het gezag over en de omgang met de minderjarige, zelfs
wanneer de gewone verblijfplaats van de minderjarige in de loop van een
procedure wordt gewijzigd (perpetuatio fori-beginsel).

Ondanks verhuizing met zijn moeder naar Schotland is de minderjarige door
banden van maatschappelijke aard (duurzaam) met Nederland verbonden.
Hierdoor is de gewone verblijfplaats van de minderjarige sinds zijn vertrek naar
Schotland niet gewijzigd. De Nederlandse rechter is bevoegd naar Nederlands
recht te beslissen op de verzoeken van de man. Het verzoek van de vrouw om de
zaak naar de Schotse rechter te verwijzen, wordt afgewezen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2021/57 met annotatie van Sumner, I. 

Uitspraak

Team familie

zaaknummer / rekestnummer: C/10/593074 / FA RK 20-1690

Beschikking van 6 januari 2021 betreffende het ouderlijk gezag en de regeling van de verdeling
van de zorg- en opvoedingstaken dan wel de regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht

in de zaak van:

ECLI:NL:RBROT:2021:1249

Rechtbank Rotterdam
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2.4.

[naam man] , de man,

wonende te [woonplaats man] ,

advocaat mr. R.A.H. Vullings te Breda,

t e g e n

[naam vrouw] , de vrouw,

wonende te [woonplaats vrouw] ,

advocaat mr. F. Borger van der Burg-Holstege te 's-Gravenhage.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het verzoekschrift met bijlagen van de man, ingekomen op 12 maart 2020;
het verweerschrift tevens zelfstandig verzoek met bijlagen van de vrouw, ingekomen op 20

november 2020;
de brief met bijlagen van de man van 29 juni 2020 en het F9-berichten van de man van 6

augustus 2020;
de F9-berichten van de vrouw van 30 juni 2020 en 30 juli 2020.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 4 december 2020.

Daarbij zijn verschenen:

de man, bijgestaan door zijn advocaat;
de vrouw, bijgestaan door haar advocaat, waarbij de vrouw is gehoord via beeld- en

geluidverbinding overeenkomstig de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid;
de raad voor de kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht (hierna: de raad), vertegenwoordigd

door [naam].

Tijdens de mondelinge behandeling is door de advocaat van de vrouw een pleitnotitie overgelegd.

De man en de vrouw hebben een affectieve relatie gehad. Zij zijn de ouders van de minderjarige:

[naam kind] , geboren op [geboortedatum kind] 2016 te [geboorteplaats kind] .

De man heeft de minderjarige voor zijn geboorte erkend.

De vrouw heeft van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarige.

Bij kort gedingvonnis van deze rechtbank van 27 mei 2020 is een voorlopige regeling inzake de
uitoefening van het omgangsrecht bepaald, inhoudende dat,

zolang de minderjarige in Zeeland woont en totdat daarover nader is beslist in de bodem-
procedure met zaaknummer C/10/593074 en rekestnummer 20-1690, de minderjarige bij de man
zal zijn:

1. De procedure

2. De vaststaande feiten

360



-
-
-

-

-

-
-

-

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.

eenmaal in de veertien dagen van vrijdag 17:00 uur tot zondag 17:00 uur;
tijdens de zomervakantie van 27 juli 2020 17:00 uur tot 16 augustus 2020 17:00 uur;
zolang de vrouw nog niet is verhuisd naar Schotland, gedurende de helft van de overige

vakanties en feestdagen, in onderling overleg tussen partijen te bepalen.

De ouder bij wie de minderjarige het laatst verbleef, brengt de minderjarige naar de andere ouder.

Voorts is vastgesteld dat de minderjarige voorlopig, vanaf het moment dat hij in Schotland woont
en tot dat daarover nader is beslist in voornoemde bodemprocedure, bij de man zal zijn als volgt:

één keer per twee maanden een weekend van vrijdagavond tot zondagavond in Nederland,
waarbij de vrouw de minderjarige haalt en brengt;
één keer per twee maanden een weekend van vrijdagavond tot zondagavond in Schotland,

waarbij de vrouw de kosten hiervan voor haar rekening kan nemen en voor verblijf van de man
kan zorgdragen;
60% van alle schoolvakanties;
belangrijke familiedagen en feestdagen in Nederland, voor zover dit met de schooldagen van de

minderjarige mogelijk is en
zo mogelijk nog andere weekenden.

Daarnaast mag de man wekelijks een FaceTime moment met de minderjarige hebben.

Rechtsmacht en toepasselijk recht

De vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt ten aanzien van de verzoeken
van de man, moet de rechter ambtshalve beoordelen.

De verzoeken van de man vallen onder de materiële reikwijdte van de Verordening (EG) nr.
2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid (hierna: Verordening Brussel II bis).

Op grond van artikel 8, lid 1, Brussel II bis zijn ter zake van de ouderlijke
verantwoordelijkheid bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan
het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht
aanhangig wordt gemaakt, dat wil zeggen het tijdstip waarop het inleidend gedingstuk
wordt ingediend (zie artikel 16, lid 1, onder a, Verordening Brussel II bis).

Het op basis van artikel 8, lid 1, Verordening Brussel II bis aangewezen gerecht blijft
bevoegd, zelfs wanneer de gewone verblijfplaats van het betrokken kind in de loop van een
procedure wordt gewijzigd.

De procedure is bij de Nederlandse rechter aangevangen met de indiening van het
verzoekschrift van de man, dat bij deze rechtbank is ingekomen op 12 maart 2020.
Gedurende de procedure, namelijk per 1 juli 2020, is de vrouw met de minderjarige en haar
nieuwe echtgenoot naar Scholtand verhuisd. Op grond van het perpetuatio fori-beginsel blijft
de Nederlandse rechter in beginsel bevoegd.

Onder “gewone verblijfplaats” in de zin van artikel 8, lid 1, Verordening Brussel II bis moet
de maatschappelijke woonplaats van het kind worden verstaan. Het betreft dus niet zozeer
de vraag waar het kind staat ingeschreven dan wel formeel woonachtig is, maar veeleer met
welke plaats het kind door banden van maatschappelijke aard (duurzaam) is verbonden.
Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

3. De beoordeling
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(vgl. HvJ EG 2 april 2009, zaak C-523, NJ 2009/457) moet het begrip gewone verblijfplaats
aldus worden uitgelegd dat deze verblijfplaats de plaats is die een zekere integratie van het
kind in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. Daartoe moet onder meer
rekening worden gehouden met de duur, de regelmatigheid, de omstandigheden en de
redenen van het verblijf op het grondgebied van een lidstaat en van de verhuizing van het
gezin naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de omstandigheden
waaronder het kind naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale banden van
het kind in die staat. Het is aan de nationale rechter om de gewone verblijfplaats van het
kind te bepalen, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden die eigen zijn aan elke
zaak.

De rechtbank overweegt hierover het volgende.

Vast staat dat de gewone verblijfplaats van de minderjarige ten tijde van de indiening van
het verzoekschrift in Nederland was. Partijen verschillen van mening of de gewone
verblijfplaats van de minderjarige nadien is gewijzigd als gevolg van zijn verhuizing naar
Schotland. Als dit het geval is, zou dit betekenen dat de Nederlandse rechter Schots recht
zou moeten toepassen op de voorliggende verzoeken, in welk geval de vrouw de
Nederlandse rechter verzoekt zaak te verwijzen naar de Schotse rechter op grond van
artikel 15 lid 1 Verordening Brussel II bis.

De minderjarige heeft vanaf zijn geboorte op [geboortedatum kind] 2016 drie jaar in
Nederland als gezin met zijn ouders samengeleefd en vervolgens nog ruim een jaar alleen
met de vrouw. De vrouw is per 1 juli 2020 met de minderjarige en haar nieuwe echtgenoot

- met wie zij in oktober 2019 is gehuwd - naar [woonplaats vrouw] verhuisd. Gelet hierop
heeft de minderjarige met zijn ouders een veel langere tijd in Nederland gewoond dan dat
hij met de vrouw en haar nieuwe partner in Schotland woont.

De minderjarige woont ten tijde van de mondelinge behandeling vijf maanden in Schotland
en zal minstens 60 dagen per jaar in Nederland zijn in het kader van de omgang met zijn
vader.

De vrouw geeft een financiële reden voor de verhuizing naar Schotland namelijk dat haar
huidige partner in Nederland geen werk kan vinden en in Schotland een baan aangeboden
heeft gekregen. Verder stelt de vrouw dat zij en haar nieuwe partner zich permanent in
Schotland willen vestigen, en niet de intentie hebben ooit naar Nederland terug te keren of
zich in een ander land willen vestigen. Uit deze wens kan naar het oordeel van de rechtbank
niet worden geconcludeerd dat hiermee sprake is van een permanent verblijf in Schotland.
Daarvoor is de periode nog te kort en zijn de omstandigheden nog te onzeker, mede gelet
op de coronamaatregelen.

De minderjarige heeft de Nederlandse nationaliteit. De vrouw heeft een stuk overgelegd
waaruit blijkt dat de minderjarige op 12 september 2020 de ‘pre-settled status’ heeft
verkregen. Nog daargelaten dat de minderjarige al sinds zijn geboorte de Nederlandse
nationaliteit heeft, is de status van ‘pre-settled’ niet hetzelfde als het verkrijgen van de
Engelse nationaliteit, maar alleen een toestemming om gedurende vijf jaar in het Verenigd
Koninkrijk te mogen verblijven.

De minderjarige is op 12 augustus 2020 op school in de buurt van zijn huis in Edinburgh
begonnen. In Nederland is de minderjarige vanaf 2 maart 2020 tot aan de zomervakantie
naar school gegaan. Hij heeft dus op beide scholen ongeveer even lang gezeten, maar hij
beheerst op dit moment de Nederlandse taal beter dan Engelse of de Schotse taal, ook al is
bekend dat kinderen op jonge leeftijd snel leren.

In Schotland heeft de minderjarige naast de band met zijn moeder en zijn stiefvader,

sinds hij naar school gaat ook contact met schoolkinderen en vriendjes. Daar tegenover
staat dat de minderjarige in Nederland zijn vader heeft met wie hij de afgelopen vier jaar
een band heeft opgebouwd en met wie hij drie jaar in gezinsverband heeft samengeleefd,
met wie hij tenminste 60 dagen per jaar door zal brengen in het kader van de omgang en
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met wie hij wekelijks contact heeft via Facetime. Verder heeft de minderjarige in Nederland
grootouders en andere familieleden van beide ouders met wie hij een band heeft en zal
houden in het kader van de omgang.

Alles bij elkaar genomen is de rechtbank van oordeel dat de gewone verblijfplaats van de
minderjarige sinds zijn vertrek naar Schotland niet is gewijzigd. De Nederlandse rechter is
dus bevoegd om naar Nederlands recht te beslissen op de verzoeken van de man.

Gelet hierop komt de rechtbank niet toe aan het verzoek van de vrouw om de zaak naar de
Schotse rechter te verwijzen. Dit verzoek wordt dan ook afgewezen.

Gezag

De man verzoekt te bepalen dat hij gezamenlijk met de vrouw het gezag over de
minderjarige wordt belast.

De vrouw voert gemotiveerd verweer

Op grond van artikel 1:253c lid 1 BW kan de tot het gezag bevoegde ouder van het kind, die
nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder uit wie het kind is geboren heeft uitgeoefend,
de rechtbank verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag over het kind te belasten.

Indien de andere ouder met het gezamenlijk gezag niet instemt, wordt een dergelijk verzoek
op grond van het tweede lid van genoemd wetsartikel slechts afgewezen indien (a) er een
onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te
verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of (b)
afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

De man is ontvankelijk in zijn verzoek om hem samen met de vrouw te belasten met het
gezag over de minderjarige, omdat hij de minderjarige heeft erkend en niet eerder met de
vrouw het gezamenlijk gezag heeft gehad.

Het wettelijk uitgangspunt is dat ouders gezamenlijk met het gezag zijn belast.

Voor gezamenlijk gezag is vereist dat de ouders in feite in staat zijn tot een behoorlijke
gezamenlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van enig belang over hun
minderjarige kind(eren) in gezamenlijk overleg kunnen nemen, althans in staat zijn vooraf
afspraken te maken over situaties die zich rond de minderjarigen kunnen voordoen, zodanig
dat de minderjarigen niet klem of verloren zullen raken tussen de ouders. Het ontbreken van
een goede communicatie brengt niet zonder meer met zich dat in het belang van de
minderjarigen het gezag uitsluitend door een van de ouders moet worden uitgeoefend.

De rechtbank acht de door de vrouw aangevoerde gronden onvoldoende om tot het oordeel
te komen dat er een onaanvaardbaar risico is dat de minderjarige klem of verloren zal raken
tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende
verbetering zou komen, of dat afwijzing anderszins in het belang van de minderjarige
noodzakelijk is. Hoewel de mediation tussen de ouders voortijdig is afgebroken, is dit mede
het gevolg van het feit dat de man moest verwerken dat de vrouw met de minderjarige op
zeer korte termijn naar Schotland ging verhuizen en hij de vrees had dat hij de minderjarige
daardoor veel minder zou gaan zien. Dat die verwerking bij de man gepaard ging met het
uiten van emoties en daar even tijd voor nodig had, is begrijpelijk en invoelbaar. De man
heeft zich bij die verhuizing inmiddels neergelegd en staat ervoor open om de communicatie
met de vrouw te verbeteren.

Ook blijkt dat partijen tijdens deze procedure, en tijdens het kort geding van mei 2020 en
tijdens de mediation voorlopige afspraken hebben gemaakt over de omgang van de
minderjarige met de man. Partijen zijn dus in staat gebleken om over zaken betreffende de
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minderjarige te overleggen en daarover afspraken te maken. Daar komt bij dat, gelet op de
door hun verzochte omgangsregeling, het de bedoeling van partijen is om met elkaar te
overleggen over de invulling van de toekomstige omgangsregeling.

Verder ziet de rechtbank niet dat de geografische afstand tussen de ouders een probleem
zal opleveren als voor een belangrijke beslissing betreffende de minderjarige de
toestemming van de man vereist is. De ouders zullen elkaar in ieder geval eenmaal per
maand in persoon zien als zij de minderjarige brengen en halen in het kader van de omgang
(zie hierna onder: zorgregeling). Verder biedt het huidige digitale tijdperk voldoende
mogelijkheden om de benodigde formulieren en de handtekening van de man snel te kunnen
scannen en mailen.

Tot slot overweegt de rechtbank dat de man door de verhuizing van de vrouw naar
Schotland ook letterlijk op grotere afstand van de minderjarige is komen te staan. Met het
gezag blijft de man ondanks die afstand toch deelgenoot in het leven van de minderjarige en
wordt hij betrokken bij belangrijke beslissingen van enig belang over de minderjarige.
Daarnaast brengt gezamenlijk gezag tot uiting dat hij en de vrouw gelijkwaardige ouders
van de minderjarige zijn, wat in het belang van de minderjarige is.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het verzoek van de man toewijzen.

Zorgregeling

Omdat de rechtbank het verzoek tot gezamenlijk gezag zal toewijzen, is verder sprake van
een verzoek tot een verdeling van de regeling van de zorg- en opvoedingstaken (hierna ook:
zorgregeling).

De man verzoekt uiteindelijk de volgende zorgregeling vast te stellen:

de minderjarige verblijft de ene maand van vrijdag uit school tot en met maandag vóór
school bij de man in Schotland;
de minderjarige verblijft de andere maand van vrijdag tot en met zondag bij de man in

Nederland, waarbij de vrouw het vervoer van de minderjarige voor haar rekening neemt;
de minderjarige verblijft tijdens 60% van de (Schotse) vakanties bij de man in Nederland,

de dagen in onderling overleg tussen partijen vast te stellen zodra de schoolplanning voor
het komende schooljaar bekend is;
de minderjarige verblijft tijdens belangrijke familie- en feestdagen bij de man in Nederland;
de minderjarige verblijft tijdens alle andere door partijen overeen te komen mogelijkheden

bij de man in Nederland;
de minderjarige verblijft van 23 tot 29 december 2020 bij de man in Nederland;
de minderjarige en de man hebben elke week op zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd

FaceTime contact met elkaar.

De vrouw verzoek bij zelfstandig verzoek een zorgregeling vast te stellen die grotendeels
neerkomt op de regeling die de man verzoekt, maar zij verzet zich er tegen dat de
minderjarige tijdens de omgangsweekenden in Schotland bij de man overnacht zolang de
man geen vaste verblijfplaats in Edinburgh heeft. Ook verzet zij zich tegen het halen van en
het brengen van de minderjarige naar school door de man.

Hoewel de rechtbank met partijen van oordeel is dat het in het belang is van de minderjarige
is om tijdens deze omgangsweekenden zoveel mogelijk op dezelfde plek te overnachten,
gaat het te ver om de man te verplichten een vast verblijfsadres in Edinburgh te regelen. De
rechtbank vertrouwt er op dat de man zijn toezegging tijdens de mondelinge behandeling
om zijn best te doen een vaste verblijfplaats te regelen, bij voorkeur via Airbnb, gestand zal
doen. De rechtbank wijst er verder op dat de vrouw tijdens de mondelinge behandeling, net
zoals tijdens het kort geding, heeft aangeboden de verblijfskosten van de man voor haar
rekening te nemen, als de man niet over de financiële middelen beschikt.

Wat het halen en brengen betreft, heeft de vrouw tijdens de mondelinge behandeling ermee
ingestemd dat de man in zijn omgangsweekenden in Schotland de minderjarige op
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vrijdagmiddag van school mag ophalen en hem daar maandagochtend naar toe mag brengen
op voorwaarde dat dit van de schoolleiding mag (gelet op de coronamaatregelen), en dat de
eerste keer de man en de vrouw gezamenlijk de minderjarige zullen ophalen en
wegbrengen. Partijen hebben afgesproken dat de vrouw contact zal opnemen met de
schoolleiding om hierover akkoord te krijgen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen verder overeenstemming bereikt over
de omgang van de man met de minderjarige tijdens de komende kerstvakantie en over het
wekelijks FaceTime-moment van de man met de minderjarige.

De rechtbank zal wat partijen hierover zijn overeengekomen, opnemen in deze beschikking.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het verzoek van de man en de vrouw toewijzen,
onder afwijzing van het meer of anders verzochte door de vrouw.

Proceskosten

Gelet op de aard van de procedure bepaalt de rechtbank dat elk van de partijen de eigen
kosten draagt.

De rechtbank:

belast de man samen met de vrouw met het ouderlijk gezag over de minderjarige;

neemt op de onderlinge regeling die partijen over de omgang gedurende de kerstvakantie en het
FaceTime-moment hebben getroffen, te weten dat de man en de minderjarige contact met elkaar
zullen hebben:

van 23 december 2020 tot en met 29 december 2020, waartoe de vrouw en de minderjarige
naar Nederland zullen komen en de minderjarige dan bij de man zal verblijven (inclusief
overnachtingen) en de vrouw bij haar ouders in Zeeland zal verblijven;
elke donderdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) via FaceTime;

stelt vast dat de minderjarige in het kader van de regeling van de verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken bij de man zal zijn als volgt:

de ene maand van vrijdag uit school tot en met maandag vóór school bij de man in Schotland;
de andere maand van vrijdag tot en met zondag bij de man in Nederland, waarbij de vrouw het

vervoer van de minderjarige voor haar rekening neemt;
tijdens 60% van de (Schotse) vakanties bij de man in Nederland, welke dagen in onderling

overleg tussen partijen worden vastgesteld zodra de schoolplanning voor het komende schooljaar
bekend is;
tijdens belangrijke familie- en feestdagen bij de man in Nederland, voor zover dit met de school

van de minderjarige kan;
tijdens alle andere door partijen overeen te komen mogelijkheden bij de man in Nederland;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

4. De beslissing
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Deze beschikking is gegeven door mr. M.C. Woudstra, rechter, tevens kinderrechter, en in het
openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier S. Breeman op 6 januari 2021.

Voor zover in deze beschikking een of meer eindbeslissingen zijn opgenomen, staat tegen deze
beschikking hoger beroep open bij het gerechtshof Den Haag. Het hoger beroep kan slechts
worden ingesteld door een advocaat.

Door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden
moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking.
Voor andere belanghebbenden geldt een termijn van drie maanden na de betekening van de
beschikking of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden voor het instellen
van hoger beroep.
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Instantie Rechtbank Limburg

Datum uitspraak 23-11-2020

Datum publicatie 04-12-2020

Zaaknummer C/03/276118 /FA RK 20-1120

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Gegrondverklaring ontkenning vaderschap; vaststelling ouderschap;
geslachtsnaamwijziging; IPR

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JPF 2021/31 met annotatie van Sumner, I. 

Uitspraak

Zittingsplaats Maastricht

Familie en jeugd

Datum uitspraak: 23 november 2020

Zaaknummer: C/03/276118 /FA RK 20-1120

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft de volgende
beschikking gegeven inzake:

[verzoekster] ,

verzoekster, verder te noemen: de moeder,

wonend te [woonplaats 1] ,

advocaat mr. T.M.L. de la Haije, kantoorhoudend te Geleen, gemeente Sittard-Geleen,

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

ter zake het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap

[belanghebbende 1] ,

verder te noemen: de vader, wonend te [woonplaats 2] ,

ECLI:NL:RBLIM:2020:9558

beschikking

RECHTBANK LIMBURG
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en

de minderjarige:

[minderjarige] ,

verder te noemen: [minderjarige] ,

geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] ,

in rechte vertegenwoordigd door mr. S.C.H. Poelman, advocaat, kantoorhoudend te Brunssum,

in haar hoedanigheid van bijzondere curator voor [minderjarige] ,

ter zake het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap

[belanghebbende 2] ,

verder te noemen: de man,

wonend te [woonplaats 1] , en

de minderjarige:

[minderjarige] ,

verder te noemen: [minderjarige] ,

geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] .

in rechte vertegenwoordigd door mr. S.C.H. Poelman, advocaat, kantoorhoudend te Brunssum,

in haar hoedanigheid van bijzondere curator voor [minderjarige] .

Wederom gezien de stukken, waaronder de beschikking van deze rechtbank van 17 juli 2020. De
rechtbank heeft bij genoemde beschikking mr. Poelman tot bijzondere curator voor [minderjarige]
benoemd, teneinde haar als belanghebbende te vertegenwoordigen ter zake het verzoek tot
gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de vader en het verzoek tot vaststelling
van het ouderschap van de man.

Het verslag van de bijzondere curator is op 28 augustus 2020 ter griffie binnengekomen.

1 Het verdere verloop van de procedure

2 Het standpunt van de bijzondere curator
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3.1.

3.2.1.

3.2.

De bijzondere curator heeft met de moeder en de man gesproken, en emailcontact gehad met de
vader.

De bijzondere curator heeft zich op het standpunt gesteld dat nu de moeder een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd heeft, op grond van artikel 10:17 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)
Nederlands recht van toepassing is op de onderhavige verzoeken.

De bijzondere curator is van mening dat de vader niet de biologische vader van [minderjarige] kan
zijn. De moeder verblijft sinds 2015 in Nederland. De vader is Nederland nooit ingereisd en de moeder
is Nederland nooit uitgereisd. [minderjarige] is op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] geboren.
Daarmee is feitelijk niet mogelijk dat de vader de verwekker is. Nu ook overigens niet is gebleken dat
het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de vader onrechtmatig
of ongegrond is, kan dat verzoek volgens de bijzonder curator worden toegewezen.

De bijzondere curator geeft voorts aan dat de man en de moeder beiden verklaren dat de man de
verwekker van [minderjarige] is. De man is bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van
[minderjarige] tot heden aanwezig geweest. Bij de moeder en de man is er nooit twijfel geweest over
de afstamming van [minderjarige] . [minderjarige] heeft er belang bij dat wordt vastgesteld wie haar
vader is. De bijzondere curator vindt een DNA-onderzoek niet noodzakelijk en daar is bij de moeder en
de man ook geen behoefte aan.

De bijzondere curator stelt zich op het standpunt dat de juridische wekelijkheid in overeenstemming
dient te worden gebracht met de biologische werkelijkheid en dat, nu overigens geen bezwaar
daartegen is gebleken, de verzoeken van de moeder kunnen worden toegewezen.

De rechtbank zal zonder mondelinge behandeling beslissen. De rechtbank acht zich op basis van
alle stukken voldoende voorgelicht om weloverwogen te kunnen beslissen.

Het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de vader

Ingevolge artikel 10:93, lid 1, BW wordt de vraag of familierechtelijke betrekkingen als
bedoeld in artikel I 0:92 BW in een gerechtelijke procedure tot gegrondverklaring van een
ontkenning kunnen worden tenietgedaan, bepaald door het recht dat ingevolge dat artikel
op het bestaan van die betrekkingen toepasselijk is.

Op grond van artikel 10:92, lid I, BW, wordt de vraag of een kind door geboorte in
familierechtelijke betrekkingen komt te staan tot de vrouw uit wie het is geboren en de met
haar gehuwde persoon bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke
nationaliteit van de vrouw en die persoon of, indien dit ontbreekt, door het recht van de
staat waar de vrouw en die persoon elk hun gewone verblijfplaats hebben, of indien ook dit
ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.

Ingevolge artikel I 0:92, lid 3, BW is in deze procedure voor de toepassing van artikel I 0:92,
lid 1, BW bepalend het tijdstip van de geboorte van de kinderen, dan wel indien het huwelijk
van de ouders voordien is ontbonden, dat van de ontbinding.

Het huwelijk van de moeder en de vader was niet ontbonden op het tijdstip van de geboorte
van [minderjarige] , zodat voor de vraag naar het toepasselijke recht op het ontstaan van
een familierechtelijke betrekking tussen de vader en [minderjarige] bepalend is het tijdstip
van de geboorte van [minderjarige] .

3 De verdere beoordeling
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3.2.2.

De rechtbank gaat ervan uit dat de moeder en de vader op het tijdstip van de geboorte van
[minderjarige] beiden de Eritrese nationaliteit hadden. Daarmee zou, gelet op de eerste
trede van de verwijzingsladder van artikel 10:92, lid 1, BW het Eritrees recht als het recht
van de gemeenschappelijke nationaliteit van de moeder en de vader op het tijdstip van de
geboorte van [minderjarige] van toepassing zijn op de vraag naar het bestaan van een
familierechtelijke betrekking tussen de vader en [minderjarige] . Nu echter vast staat dat de
moeder op het tijdstip van de geboorte van [minderjarige] een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd had, is ten aanzien van haar artikel 10:17, lid 1, BW van belang, waarin is
bepaald dat de persoonlijke staat van een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als
bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, wordt beheerst door het
recht van zijn woonplaats, of, indien hij geen woonplaats heeft, door het recht van zijn
verblijfplaats.

In dit geval wordt daarom geen rekening gehouden met het nationaliteitsrecht van de
moeder en blijft het resultaat van de eerste trede van de verwijzingsladder van artikel
10:92, lid 1, BW (de toepasselijkheid van Eritrees recht) daarmee buiten toepassing.

Gelet op de tweede trede van de verwijzingsladder van artikel 10:92, lid I, BW dient te
worden aangeknoopt bij het domicilie van de betrokkenen. Uit de gegevens uit de
basisregistratie personen blijkt dat de moeder ten tijde van de geboorte van [minderjarige]
woonplaats in Nederland had. Nu niet duidelijk is waar de vader op het tijdstip van de
geboorte van [minderjarige] zijn gewone verblijfplaats had, dient ervan te worden uitgegaan
dat ook een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de moeder en de vader op het
tijdstip van de geboorte van [minderjarige] ontbreekt.

Dan is op het bestaan van een familierechtelijke betrekking tussen de vader en
[minderjarige] , gelet op de derde trede van de verwijzingsladder van artikel 10:92, lid 1, BW,
het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van [minderjarige] van toepassing.
Omdat de moeder ten tijde van de geboorte van [minderjarige] woonplaats in Nederland had
en de woonplaats van [minderjarige] van haar wordt afgeleid, is op het bestaan van een
familierechtelijke betrekking

tussen de vader en [minderjarige] Nederlands recht van toepassing.

Aangezien op het bestaan van een familierechtelijke betrekking tussen de vader en
[minderjarige] Nederlands recht van toepassing is, is op de tenietdoening van een
familierechtelijke betrekking tussen de vader en [minderjarige] eveneens Nederlands recht
van toepassing.

Op grond van artikel 1:199, aanhef en onder a, BW is vader van een kind de vader die op
het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren, is
gehuwd. De moeder en de vader waren op het tijdstip van de geboorte van [minderjarige]
nog met elkaar gehuwd en daardoor heeft de vader als de Uuridische) vader van
[minderjarige] te gelden.

Op grond van artikel 1:200, lid 1, BW kan het in artikel 1:199, onder a, BW bedoelde (door
huwelijk ontstane) vaderschap door de moeder van het kind worden ontkend op de grond
dat de man niet biologische vader is van het kind. Ontkenning van het vaderschap kan niet
geschieden, indien er sprake is van de beletselen, zoals genoemd in artikel 1:200, lid 2 en 3,
BW. Vaststaat dat van die beletselen geen sprake is.

Op grond van artikel 1:200, lid 5, BW dient het verzoek tot gegrondverklaring van de
ontkenning door de moeder te worden ingediend binnen een jaar na de geboorte van het
kind. Vast staat dat het verzoek van de moeder binnen de daartoe in de wet gestelde
termijnen is ingediend.
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3.2.3.

3.3.

3.3 .1.

Het geding spitst zich daarmee toe op de vraag of in rechte met een voldoende mate van
zekerheid is komen vast te staan dat de vader niet de biologische vader is van
[minderjarige] . De moeder heeft verklaard dat zij in 2015 zonder de vader naar Nederland is
gekomen en dat zij sindsdien zonder hem in Nederland verblijft. De vader heeft aan de
bijzondere curator verteld dat hij nooit in Nederland is geweest en dat hij ongeveer een jaar
geleden uit Eritrea is vertrokken en nu in [woonplaats 2] verblijft. Hierdoor is het, volgens de
bijzondere curator, feitelijk onmogelijk dat de vader de verwekker van [minderjarige] is. De
vader heeft in het door de moeder overgelegde e-mailbericht van 7 mei 2020 zelf ook
aangegeven dat hij niet de biologische vader van [minderjarige] is. Voorts hebben de
moeder en de man gesteld dat de man de biologische vader van [minderjarige] is. De
rechtbank is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat genoegzaam is komen vast te
staan dat de vader niet de biologische vader is van [minderjarige] . De rechtbank ziet, net
als de bijzondere curator, geen aanleiding voor een

DNA-onderzoek. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat de bijzondere curator als
belangenbehartiger van [minderjarige] de toewijzing van het verzoek in het belang van
[minderjarige] acht.

Gezien al het vorenstaande ligt het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van
het vaderschap van de vader voor toewijzing gereed.

De aard van de zaak verzet zich ertegen dat de beschikking in zoverre uitvoerbaar bij
voorraad wordt verklaard.

De rechtbank zal bepalen dat de griffier op de voet van het bepaalde in artikel 1:20e, lid 1,
BW niet eerder dan drie maanden na de dag van deze beschikking een afschrift daarvan zal
zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heerlen, dit met het
oog op het bepaalde in artikel ) :20, lid 1, BW juncto artikel 1:20a, lid 1, BW.

Het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap van de man

.1. Of en onder welke voorwaarden het ouderschap van een persoon gerechtelijk kan worden
vastgesteld, wordt ingevolge artikel 10:97, lid 1, BW bepaald door het recht van de staat van de
gemeenschappelijke nationaliteit van die persoon en de moeder of, indien dit ontbreekt, door het
recht van de staat waar die persoon en de moeder elk hun gewone verblijfplaats hebben of, indien
ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.
Ingevolge het derde lid van voornoemd artikel is voor de toepassing van het eerste lid bepalend
het tijdstip van de indiening van het verzoek.

Het verzoek is ingediend op 25 maart 2020. Blijkens de Basisregistratie personen hadden de
moeder en de man op 26 maart 2020 beiden de Eritrese nationaliteit. Daarmee zou, gelet op de
eerste trede van de verwijzingsladder van artikel 10:97, lid 1, BW in beginsel het Eritrees recht als
het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van de moeder en de man op het tijdstip van de
indiening van het verzoek van toepassing zijn op de vraag of en onder welke voorwaarden het
ouderschap van de man en [minderjarige] kan worden vastgesteld. Nu echter blijkens de
overgelegde stukken vast staat dat de moeder op voormeld tijdstip een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd had, is artikel 10:17, lid 1, BW van toepassing, hetgeen meebrengt dat er geen
rekening wordt gehouden met het nationaliteitsrecht van de moeder en dat het resultaat van de
eerste trede van de verwijzingsladder van artikel 10:97, lid 1, BW (de toepasselijkheid van
Eritrees recht) daarmee buiten toepassing blijft.

Gelet op de tweede trede van de verwijzingsladder van artikel 10:97, lid 1, BW dient dan te
worden aangeknoopt bij het domicilie van de betrokkenen. De moeder en de man hadden ten tijde
van de indiening van het verzoek tot vaststelling van het ouderschap van de man hun gewone
verblijfplaats in Nederland. Dat betekent dat op dat verzoek Nederlands recht als het recht van de
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3.3.2.

3.3.3.

3.4.

gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de moeder en de man van toepassing is.

Op grond van artikel 1:207, lid 1 onder a, BW kan, voor zover hier van belang, het
ouderschap van een persoon, op de grond dat deze de verwekker is van het kind, door de
rechtbank worden vastgesteld op verzoek van de moeder, tenzij het kind de leeftijd van
zestien jaar heeft bereikt. Vaststelling van het ouderschap kan niet geschieden, indien er
sprake is van de beletselen, zoals genoemd in artikel 1:207, lid 2, BW.

Zodra de beslissing tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van
[minderjarige] in kracht van gewijsde is gegaan, is er geen sprake van het in artikel 1:207,
lid 2 onder a, BW genoemde beletsel. Gesteld noch gebleken is dat zich het in artikel 1:207,
lid 2 onder b, BW genoemde beletsel voordoet. Verder staat vast dat van het in artikel
1:207, lid 2 onder c, BW genoemde beletsel geen sprake is.

Op grond van artikel 1:207, lid 3, BW dient het verzoek tot vaststelling van het ouderschap
door de moeder te worden ingediend binnen vijf jaar na de geboorte van het kind. Vast staat
dat het verzoek van de moeder binnen de daartoe in de wet gestelde termijnen is ingediend.

Het geding spitst zich daarmee toe op de vraag of in rechte met een voldoende mate van
zekerheid is komen vast te staan dat de man de verwekker is van [minderjarige] .

De moeder heeft in haar verzoekschrift gesteld dat de man de biologische vader van
[minderjarige] is en dat zij vanaf de geboorte van [minderjarige] een gezin vormen. Bij het
verzoekschrift zijn schriftelijke verklaringen van de moeder en de man overgelegd, waarin zij
beiden aangeven dat de man de biologische vader van [minderjarige] is. Ten overstaan van
de bijzonder curator hebben de moeder en de man verklaard dat de man de verwekker van

[minderjarige] is en dat de man bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van
[minderjarige] aanwezig is geweest.

De rechtbank is, gelet op de onweersproken en overeenstemmende verklaringen van de
moeder en man, van oordeel dat genoegzaam is komen vast te staan dat de man de
biologische vader is van [minderjarige] . De rechtbank ziet, net als de bijzondere curator,
geen aanleiding voor een DNA-onderzoek. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat de
bijzondere curator als belangenbehartiger van [minderjarige] de toewijzing van het verzoek
in het belang van [minderjarige] acht. Gezien al het vorenstaande ligt het verzoek tot
vaststelling van het ouderschap van de man van [minderjarige] in principe voor toewijzing
gereed, zodra de beslissing tot de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap
in kracht van gewijsde is gegaan. De rechtbank zal de moeder in de gelegenheid stellen een
authentiek afschrift van de geboorteakte van [minderjarige] met de daaraan toegevoegde
latere vermelding betreffende de ontkenning van het vaderschap over te leggen. Gelet
hierop en gelet op het hierna onder punt 3.4. ter zake het verzoek tot wijziging van de
geslachtsnaam overwogene en de onderlinge samenhang van dat verzoek met het
onderhavige verzoek, zal de rechtbank de beslissing op het verzoek tot gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap aanhouden

voor een termijn van vier maanden pro forma.

Het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam

De rechtbank overweegt dat uit de basisregistratie personen blijkt dat alle namen van de
betrokkenen als geslachtsnaam worden gezien. Voorts overweegt de rechtbank dat bij de
bestudering van het dossier een aantal vragen en onduidelijkheden zijn gerezen met betrekking
tot het wijzigingsverzoek en dat de rechtbank behoefte heeft aan meer informatie alvorens zij op
dat verzoek kan beslissen.

De rechtbank verzoekt de moeder zich uit te laten over:
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4.1.

4.2.

4.3.

het op het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam toepasselijke recht;

het feit dat de moeder en de man in de door de moeder overgelegde verklaringen van 22 maart
2020 wensen dat [minderjarige] de geslachtsnaam [geslachtsnaam 1] zal dragen, terwijl de
moeder in haar verzoekschrift heeft verzocht om de geslachtnaam te wijzigen in [geslachtsnaam
2] ;

- hoe de geslachtsnaam dient te luiden in relatie tot de geslachtsnaam die de man thans volgens
de basisregistratie personen heeft.

De rechtbank zal de beslissing ter zake het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam
aanhouden teneinde de moeder in de gelegenheid te stellen de rechtbank binnen vier maanden
na de datum van deze beschikking nader te informeren.

De rechtbank:

verklaart gegrond de ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap van
[belanghebbende 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] , van het kind
[minderjarige] , geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] ;

bepaalt dat de griffier niet eerder dan drie maanden na de dag van deze beschikking op de voet
van het bepaalde in artikel 1 :20e, lid 1, BW een afschrift daarvan zal zenden aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente Heerlen, dit met het oog op het

bepaalde in artikel 1:20, lid 1 en onder a, BW juncto artikel 1:20a, lid 1, BW;

houdt iedere verdere beslissing aan voor een termijn van vier maanden pro forma in afwachting
van nader bericht van de moeder zoals hiervoor onder de punten 3.3. en 3.4. overwogen.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Salemans-Wijnen, rechter en in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 23 november 2020.

sv

Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep
worden ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de
griffier) is verstrekt of verzonden, binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen 3 maanden na betekening daarvan of nadat de
beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

4 De beslissing
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[x] ,

de moeder,

naar eigen zeggen wonende te [woonplaats 2] , Schotland,

advocaat: voorheen mr. J.A.A. van der Weijst, nu mr. M. Erkens te ’s-Gravenhage.

Bij beschikking van deze rechtbank van 26 juni 2020 is de moeder bevolen de in 4.6 genoemde
bewijsstukken in het geding te brengen en is haar verzocht zich tevens uit te laten zoals in rov.
4.11 vermeld, uiterlijk op 30 juli 2020. Verder is bepaald dat de vader schriftelijk op de door de
moeder ingediende stukken mag reageren zoals in rov. 4.7 vermeld en is hem verzocht zich tevens
schriftelijk uit te laten zoals in rov. 4.11 vermeld, uiterlijk op 31 augustus 2020. Iedere verdere
beslissing is aangehouden.

De rechtbank heeft vervolgens kennis genomen van de volgende stukken:

- de brief van 6 augustus 2020, met bijlagen, van de zijde van de vader;

- de brief van 25 augustus 2020, met bijlagen, van de zijde van de moeder.

De moeder heeft in haar brief van 25 augustus 2020 een beroep gedaan op klemmende redenen
en overmacht, op basis waarvan het haar niet gelukt is om voor de gestelde datum van 30 juli
2020 te reageren. Dit beroep is door de rechtbank gehonoreerd en de brief van 25 augustus
2020, met bijlagen, van de zijde van de moeder zal zodoende in de beoordeling van de rechtbank
worden betrokken. Gelet hierop heeft de rechtbank de vader in de gelegenheid gesteld om uiterlijk
binnen vier weken na 11 september 2020 te reageren op de brief van 25 augustus 2020 van de
zijde van de moeder.

De rechtbank heeft daarna kennis genomen van de brief van 23 september 2020 van de zijde van
de vader.

De rechtbank handhaaft hetgeen in de vorige beschikking is overwogen en beslist, voor zover in
deze beschikking niet anders wordt overwogen en beslist.

Rechtsmacht

De rechtbank overweegt over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter verder als volgt.

Anders dan in de tussenbeschikking van de rechtbank Oost-Brabant is overwogen, zijn het
inleidend verzoekschrift van de vader in de voorlopige voorzieningenprocedure en het
verzoekschrift in de bodemprocedure op 24 december 2019 ter griffie van die rechtbank
ingekomen. Dit blijkt uit het door de vader ingediende F-formulieren waarop stempel met de tekst
‘Ingekomen Administratie F & J Rechtbank 24 DEC 2019’ zijn gezet. De verwarring is kennelijk
ontstaan doordat zich ook F-formulieren ten behoeve van beide procedures met een stempel

1 De verdere procedure

2 De verdere beoordeling van de verzoeken
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

‘INGEKOMEN Administratie Familie & Jeugdrecht rechtbank Oost-Brabant 30 DEC. 2019’ erop in het
dossier bevinden. Nu van de eerstgenoemde datum moet worden uitgegaan, zijn beide verzoeken
sinds 24 december 2019 bij de rechtbank aanhangig. In zoverre komt de rechtbank dus op de
eerdere overwegingen terug.

De moeder heeft alsnog aan het door de rechtbank op grond van art. 22 Rv. gegeven bevel
voldaan.

Gelet op de ingediende stukken en op hetgeen partijen over en weer hebben betoogd kunnen,
voor zover van belang, de volgende feiten worden vastgesteld.

Op 3 december 2019 heeft de advocaat van de vader de moeder aangeschreven op haar adres in
[woonplaats 3] . Hierin heeft zij vermeld dat de vader gezamenlijk gezag wenst over [voornaam
minderjarige] en dat de opbouw van de omgangsregeling niet volgens het overeengekomen
ouderschapsplan is gelopen. Zij heeft verder geschreven dat de moeder de omgang eenzijdig
helemaal stop heeft gezet en dat zij hiermee de band tussen [voornaam minderjarige] en zijn
vader schaadt. Zij heeft verzocht om voor aanstaande vrijdag te laten weten of zij bereid is de
omgangsregeling te hervatten en als zij daartoe niet bereid was, vermeld dat de advocaat van de
vader dan genoodzaakt is een bodemprocedure en een spoedprocedure bij de rechtbank te
starten. Hierop heeft de moeder schriftelijk laten weten dat zij een advocaat heeft ingeschakeld.

Op 6 december 2019 heeft de advocaat van de vader vervolgens de advocaat van de moeder
aangeschreven, verzocht om voor die middag 16.00 uur te laten weten of het aanstaande
omgangsmoment op 7 december 2019 zou doorgaan en aangekondigd anders een procedure te
starten. Voor dat geval heeft de advocaat van de vader onder meer gevraagd om verlof om de kort
geding dagvaarding aan het kantoor van de advocaat van de moeder te laten betekenen. De
advocaat van de moeder heeft hierop niet gereageerd.

Op 12 december 2020 heeft de moeder zich laten uitschrijven uit de basisregistratie personen in
verband met emigratie naar België. Ook heeft zij op die dag haar woonverzekering opgezegd. Op
17 december 2020 heeft de moeder aan het kinderdagverblijf geschreven: ‘ [voornaam
minderjarige] en ik verhuizen voor 2020 nog naar het buitenland, dus bij deze wil ik graag het
kinderdagverblijf per direct opzeggen. De groep zelf is nog niet op de hoogte, in feb/maart komen wij
voor een kort bezoek naar NL en dan zou ik graag met [voornaam minderjarige] afscheid willen nemen
van de groep.’

De moeder is niet naar België gegaan, maar ze is rechtstreeks met [voornaam minderjarige] naar
Schotland gereisd. Zij heeft op 17 december 2019 tickets voor de boot geboekt voor haar en
[voornaam minderjarige] . Zij is op 18 december 2019 aan boord gegaan en op 19 december 2020
in Schotland aangekomen.

Zij heeft in Schotland na aankomst een verzekeringsnummer aangevraagd, en heeft dit op 22
januari 2020 verkregen.

De moeder had in Schotland in eerste instantie geen eigen woonruimte. Zij heeft sinds de
aankomst in Schotland op vijf verschillende plaatsen verbleven. Op dit moment verblijft zij met
[voornaam minderjarige] in [adres] Schotland. [voornaam minderjarige] gaat daar ook sinds kort
naar school.

De moeder heeft op enig moment in Schotland voor haar en [voornaam minderjarige] een
verblijfsvergunning aangevraagd, en deze is voor vijf jaar toegekend, met ingang van 21 maart
2020 tot 21 maart 2025.

Op 19 december 2019 heeft de advocaat van de moeder een rappel gestuurd, medegedeeld dat
de maat vol is en aangezegd een procedure te zullen starten. Daarop heeft de advocaat van de
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2.14.

2.15.

2.16.

moeder diezelfde dag nog gereageerd en laten weten dat de moeder geen domicilie kiest aan zijn
kantoor en dat de moeder geen bekende woon- of verblijfplaats hier te lande heeft. Op 24
december 2019 heeft de vader de onderhavige verzoekschriften ingediend.

De moeder heeft betoogd dat zij al eerder het voornemen had om in mei 2020 naar Schotland te
verhuizen, maar dat zij, door de druk die vader op haar en [voornaam minderjarige] zette,
onveiligheid voelde. De vader, die eerst in het kader van de mediation twee contactmomenten per
jaar opnam voor hem en [voornaam minderjarige] , nam kennelijk na overleg met een advocaat nu
in een concept ouderschapsplan gezamenlijk ouderlijk gezag op en een zorgregeling van eens in
de twee weken een weekend en vakanties bij helfte. Vervolgens is hij de druk zodanig gaan
opvoeren dat zij hierdoor een gevoel van onveiligheid kreeg. Hierom heeft zij de bestaande
verhuisplannen naar Schotland vervroegd, aldus de moeder.

Uit het betoog van de moeder, in combinatie met de hiervoor vermelde feiten en de overige door
haar overgelegde stukken, blijkt dat geen sprake is van een geplande, goed voorbereide
verhuizing, maar van een vlucht met het kennelijke doel om regulier contact tussen de vader en
[voornaam minderjarige] onmogelijk te maken en zo het vaststellen van een frequente
omgangsregeling door de rechter te blokkeren. Alles wat de moeder ten behoeve van haar vertrek
naar Schotland concreet heeft geregeld heeft zij immers pas gedaan nadat de advocaat van de
vader haar op 3 december 2019 had aangeschreven. Zij heeft zich op 12 december 2019
uitgeschreven met als doel ‘België’, terwijl ze daar geen woonruimte had. Ook heeft zij op die dag
kennelijk te kennen gegeven uit haar woonruimte te vertrekken en haar woonverzekering
opgezegd. Zoals genoegzaam blijkt uit haar e-mailbericht aan het kinderdagverblijf, was zij echter
op 17 december 2019 nog niet uit Nederland verhuisd. De groep van het kinderdagverblijf was nog
niet op de hoogte van het vertrek van [voornaam minderjarige] en [voornaam minderjarige] heeft
ook geen afscheid genomen van zijn groep. De moeder heeft zich bedacht; zij is niet naar België
gegaan, maar is direct naar Schotland gereisd. Op het moment dat zij met [voornaam
minderjarige] op de boot stapte naar Schotland had zij daar nog geen eigen woonruimte, geen
kinderdagverblijf of school voor [voornaam minderjarige] , geen verzekeringsnummer, geen baan,
geen verblijfsstatus et cetera. Vooral ook gelet op de omstandigheid dat zij, eenmaal in Schotland,
waar zij op 19 december 2019 met [voornaam minderjarige] arriveerde, diverse malen van
verblijfplaats is gewisseld en [voornaam minderjarige] pas sinds kort in Schotland naar school
gaat, kan niet worden aangenomen dat [voornaam minderjarige] daar al zijn gewone
verblijfplaats, als bedoeld in artikel 8 lid 1 Brussel II bis, had verkregen, voordat de verzoeken van
vader op 24 december 2019 bij de rechtbank Oost-Brabant werden ingediend. Daartoe is volgens
vaste jurisprudentie immers een zekere integratie van het kind in een sociale en familiale
omgeving vereist, waarbij onder meer acht moet worden geslagen op de duur, de regelmatigheid,
de omstandigheden en de redenen van het verblijf op het grondgebied van een lidstaat, van een
verhuizing van het gezin naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de
omstandigheden waaronder het naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale
omstandigheden in die staat. De rechter dient in dat verband rekening te houden met alle feitelijke
omstandigheden die eigen zijn aan de bewuste zaak. Alle relevante omstandigheden wijzen in dit
geval naar Nederland. [voornaam minderjarige] had voorafgaand aan zijn vertrek naar Schotland
zijn hele leven in Nederland gewoond, ging hier naar een kinderdagverblijf, heeft de Nederlandse
nationaliteit, spreekt (voornamelijk) Nederlands en heeft zijn familie in Nederland. Zijn moeder is
op 18 december 2019 met hem Nederland ontvlucht. Dit betekent dat de rechtbank van oordeel
blijft dat de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] ten tijde van de indiening van de
verzoeken nog in Nederland was. Daarmee is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter op de
voet van artikel 8 lid 1 Brussel II bis gegeven.

Bij de bepaling van het toepasselijke recht voor een zaak die betrekking heeft op ouderlijke
verantwoordelijkheid moet gekeken worden naar het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Op
grond van artikel 15 lid 1 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 past de Nederlandse
rechter, wanneer hij bevoegd is om over de zaak te oordelen, het Nederlandse recht toe.
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Partijen hebben ook nog gereageerd op hetgeen de rechtbank in rov. 4.9-4.10 van de
tussenbeschikking van 26 juni 2020 heeft overwogen. De moeder heeft onder meer aangevoerd
zich niet bewust te zijn geweest van de op haar rustende wettelijke informatie- en
consultatieverplichting, neergelegd in art. 1:377b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Zij
heeft verder betoogd dat haar vertrek naar Schotland altijd al een gegeven was en dat zij haar
wens om [voornaam minderjarige] in Schotland te laten kleuteren meermaals met de vader heeft
besproken. In die zin heeft zij de vader wel geconsulteerd. De vader heeft dit een en ander
betwist. De rechtbank heeft hiervóór al vastgesteld dat van een vlucht naar Schotland sprake was.
Nu de moeder niet heeft gesteld dat ze de vader voorafgaand aan haar concrete vertrek met
[voornaam minderjarige] naar Schotland van 18 december 2019 heeft geïnformeerd en
geraadpleegd, handhaaft de rechtbank haar oordeel dat de moeder niet aan haar wettelijke
informatie- en consultatieplicht heeft voldaan.

Schending van een wettelijke verplichting levert een onrechtmatige gedraging op, behoudens de
aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond (art. 6:162 BW). De rechter kan op verzoek van de
met het gezag belaste ouder bepalen dat het eerste lid van artikel 1:377b BW buiten toepassing
blijft, als het belang van het kind zulks vereist. Dat is in dit geval niet gebeurd. De vragen:

1.  wat de schending van haar wettelijke informatie- en consultatieverplichting, gelet op het stelsel
van de wet (in het bijzonder de artikelen 1:245 lid 4 BW, 1:247 leden 1-3 BW, en 1:377b lid 1
BW) en de ratio van die bepalingen, gelet op alle omstandigheden van dit geval, betekent voor
haar bevoegdheid om met [voornaam minderjarige] naar het buitenland te verhuizen en

2.  of dit implicaties heeft voor de bepaling van de rechtsmacht, en zo ja, welke,

kunnen, gezien hetgeen hiervoor is overwogen, verder onbesproken blijven.

Gezag

De tot het gezag bevoegde vader van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de
moeder heeft uitgeoefend, kan de rechtbank op basis van artikel 1:253c lid 1 BW verzoeken de
ouders met het gezamenlijk gezag te belasten. Het verzoek wordt ingevolge het tweede lid van
dit artikel slechts afgewezen indien er een onaanvaardbaar risico is dat de minderjarige klem of
verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd
voldoende verbetering zou komen, of indien afwijzing anderszins in het belang van de
minderjarige noodzakelijk is.

Ter onderbouwing van zijn verzoek tot gezamenlijk gezag heeft de vader gesteld dat er geen
gronden zijn om het verzoek af te wijzen. De moeder heeft haar gezag misbruikt door met
[voornaam minderjarige] naar Schotland te vertrekken. Voordat de vader aan de moeder te
kennen heeft gegeven dat hij een grotere rol in het leven van [voornaam minderjarige] wilde
spelen, verliep de communicatie tussen de ouders goed. De vader is nog steeds prima in staat om
met de moeder te communiceren. Dat de moeder de communicatie met de vader nu bewust
afhoudt, kan geen grond zijn om zijn verzoek af te wijzen, aldus de vader.

De moeder heeft verweer gevoerd. Zij is van mening dat gezamenlijk gezag niet in het belang
van [voornaam minderjarige] is en dat er een risico bestaat dat [voornaam minderjarige] klem
komt te zitten of verloren raakt tussen de ouders. De verhouding tussen de ouders is gespannen
en een effectieve uitoefening van het gezamenlijk gezag is onmogelijk omdat zij met [voornaam
minderjarige] in Schotland verblijft. Verder zou gezamenlijk gezag de opvoeding en verzorging van
[voornaam minderjarige] slechts zou bemoeilijken, omdat de vader hierbij niet betrokken is en hij
hiertoe ook niet in staat is, aldus de moeder.

De rechtbank overweegt als volgt. Het uitgangspunt van de wetgever is gezamenlijk gezag. De
rechtbank heeft geen enkel aanknopingspunt kunnen vinden om het verzoek van de vader in dit
geval af te wijzen. De rechtbank is niet gebleken dat [voornaam minderjarige] klem of verloren zal
raken tussen de ouders bij toewijzing van het verzoek of dat de vader niet in staat zou zijn om
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mede het gezag over [voornaam minderjarige] uit te oefenen. Ook anderszins is de rechtbank niet
gebleken dat het verzoek in het belang van [voornaam minderjarige] zou moeten worden
afgewezen.

Genoegzaam gebleken is immers dat de ouders in het verleden altijd op een normale manier met
elkaar hebben gecommuniceerd, maar dat dit kennelijk is gewijzigd nadat de vader heeft verzocht
om een uitgebreidere omgang met [voornaam minderjarige] . De moeder heeft vervolgens
eenzijdig besloten naar Schotland te vertrekken met [voornaam minderjarige] en zij heeft het
contact met de vader verbroken. De verhouding tussen de ouders is hierdoor gespannen. Dat de
moeder naar Schotland is gevlucht met [voornaam minderjarige] , waardoor het lastiger is
geworden voor de vader om met haar te communiceren, brengt niet mee dat aan de vader het
gezamenlijk gezag moet worden ontzegd. In tegendeel, van de moeder mag, juist daarom, in het
belang van [voornaam minderjarige] , extra worden verwacht dat zij met de vader gaat
communiceren, opdat partijen samen invulling kunnen geven aan het aan hen beiden toekomende
recht en de op hen beiden rustende plicht om [voornaam minderjarige] te verzorgen en op te
voeden (art. 1:247 lid 1 BW). De rechtbank zal het verzoek van de vader dan ook toewijzen.

Nu de vader mede met het gezag zal worden belast, zal de rechtbank hierna spreken van een
zorgregeling in plaats van een omgangsregeling.

Zorgregeling

Op basis van artikel 1:253a lid 2 BW kan de rechtbank op verzoek van de ouders of een van hen
een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan een
toedeling aan ieder van de ouders van de zorg- en opvoedingstaken omvatten.

Tussen de ouders staat vast dat zij zich voorafgaand aan deze procedure hebben gewend tot
een mediator ten einde tot een ouderschapsplan te komen. In het begin zagen de vader en
[voornaam minderjarige] elkaar eenmaal per twee weken op zaterdag gedurende drie uur in
aanwezigheid van de moeder en vervolgens eenmaal per twee weken op zaterdag van 9.00 uur
tot 15.00 uur in de buurt van de woonplaats van de moeder. Vanaf september 2019 werd de
regeling uitgebreid naar eenmaal per twee weken op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De vader stelt dat hij heeft geprobeerd tot een regeling te komen met de moeder, die
tegemoetkomt aan de belangen van [voornaam minderjarige] en waarin beide ouders zich konden
vinden. Op 22 november 2019 heeft hij de moeder een e-mail heeft gestuurd met de mededeling
dat hij het ouderschapsplan wilde laten ingaan per 1 januari 2020 en dat hij begeleiding wilde om
aan de verbetering van de verstandhouding tussen de ouders te werken. De moeder heeft de
regeling vervolgens stop gezet. Op 21 december 2019 heeft de vader via-via vernomen dat de
moeder naar Schotland was vertrokken met [voornaam minderjarige] . De vader heeft [voornaam
minderjarige] hierna niet meer gezien. Door de verhuizing naar Schotland wordt de band tussen
de vader en [voornaam minderjarige] ernstig verstoord, terwijl de vader de regeling juist wilde
uitbreiden. Vanaf het begin af aan heeft de vader een substantiële rol in het leven van [voornaam
minderjarige] willen spelen, maar dit wordt door de moeder belemmerd. Gelet op de nog jonge
leeftijd van [voornaam minderjarige] wenst de vader een zorgregeling waarbij sprake is van
meerdere (korte) contactmomenten die met een zekere regelmaat plaatsvinden.

Volgens de moeder is een zorgregeling niet in het belang van [voornaam minderjarige] . De
vader wilde in eerste instantie zelf geen of weinig contact met [voornaam minderjarige] en hij
wilde het aan [voornaam minderjarige] zelf overlaten wanneer hij zijn vader wilde zien. Dat is
volgens de moeder de reden geweest dat mediation niet van de grond kwam en er geen
ouderschapsplan tot stand is gekomen. De moeder stelt dat de vader haar heeft medegedeeld dat
hij lijdt aan PTSS, borderline, egoïsme, vermijdingsgedrag en ADD, en dat hij suïcidaal is. De
moeder maakt zich daarom ernstige zorgen over het welzijn van de vader, maar ook over de
veiligheid van de contacten tussen de vader en [voornaam minderjarige] . De vader is volgens de
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moeder niet in staat om op een normale wijze omgang te hebben met [voornaam minderjarige] .
In het verleden heeft de omgang een negatieve impact gehad op [voornaam minderjarige] , hij
had last van nachtmerries en was erg moe na omgang met de vader. De moeder betwist dat zij
naar Schotland is vertrokken om de omgang tussen de vader en [voornaam minderjarige] te
frustreren. Het was al langer de wens en de bedoeling van de moeder om zich in Schotland te
vestigen met [voornaam minderjarige] . Zij is in december 2019 vertrokken zodat [voornaam
minderjarige] op een natuurlijke manier zou kunnen wennen aan Schotland en de Engelse taal zou
leren. De moeder acht stabiliteit en rust nu het meest in het belang van [voornaam minderjarige] .
Het recht van [voornaam minderjarige] op een veilig en ongestoorde leefsituatie weegt zwaarder
dan het recht van de vader op omgang met [voornaam minderjarige] . De moeder is wel bereid om
op gezette tijden via Facetime contact te laten plaatsvinden tussen de vader en [voornaam
minderjarige] en om de vader over [voornaam minderjarige] te informeren. Ook staat zij er voor
open dat [voornaam minderjarige] op een latere leeftijd zelf kan kiezen voor omgang met de
vader. Tot die tijd zal de moeder één keer per jaar naar Nederland komen met [voornaam
minderjarige] , waarbij zij een halve dag wil reserveren voor contact tussen de vader en
[voornaam minderjarige] in haar aanwezigheid. Aldus de moeder.

De rechtbank overweegt als volgt. De ouders hebben geprobeerd in mediation tot
overeenstemming te komen over een ouderschapsplan met een zorg- en contactregeling, hetgeen
kennelijk niet is gelukt. Wat er ook zij van de bedoelingen van de ouders ten tijde van het
opstellen van het eerste concept van het ouderschapsplan, feit is dat de ouders dat stadium al
lang zijn gepasseerd. De rechtbank dient nu een oordeel te geven over het verzoek van de vader
tot vaststelling van een zorgregeling tussen hem en [voornaam minderjarige] . Dat de moeder of
de vader in het verleden mogelijk andere afspraken of ideeën hadden over de invulling van de rol
van de vader in het leven van [voornaam minderjarige] – wat daar ook van zij – maakt niet dat de
vader daarmee zijn recht op een (uitgebreide) contactregeling met [voornaam minderjarige] heeft
verspeeld. De rechtbank kan niet vaststellen dat de vader niet voor [voornaam minderjarige] zou
kunnen zorgen. De moeder heeft zonder concrete aanleiding of onderbouwing gesteld dat de
vader lijdt aan allerlei persoonlijkheidsstoornissen, hetgeen door de vader gemotiveerd is betwist
door overlegging van onder meer een verklaring van een psycholoog en psychotherapeut. De
rechtbank acht het in het belang van [voornaam minderjarige] om contact te hebben met zijn
vader en zal daarom een zorgregeling vaststellen.

Omdat [voornaam minderjarige] bij de moeder in Schotland verblijft, ziet de rechtbank aanleiding
om ten aanzien van de reguliere zorgregeling te bepalen dat de contactmomenten in Schotland
zullen plaatsvinden. Tijdens de zitting op 16 juni 2020 heeft de vader aangegeven dat hij bereid is
om naar Schotland te reizen voor een zorgregeling met [voornaam minderjarige] en dat hij
daartoe de financiële middelen heeft. De rechtbank acht een zorgregeling waarbij [voornaam
minderjarige] in eerste instantie één keer per maand een dag doorbrengt met de vader in
Schotland in het belang van [voornaam minderjarige] . De rechtbank acht daarbij niet noodzakelijk
dat de moeder tijdens deze contactmomenten aanwezig is. Wel zal de rechtbank bepalen dat de
moeder bij het eerste contactmoment aanwezig moet zijn en dat het de eerste maal om een halve
dag gaat, zodat [voornaam minderjarige] hieraan kan wennen. Vader en [voornaam minderjarige]
hebben elkaar nu immers bijna een jaar niet gezien. Vanaf juni 2021 kan de zorgregeling naar het
oordeel van de rechtbank worden uitgebreid naar een regeling waarbij [voornaam minderjarige]
één weekend per maand met de vader doorbrengt in Schotland.

Naast de reguliere fysieke zorgregeling, zal de rechtbank bepalen dat [voornaam minderjarige]
en de vader iedere week op woensdag rond etenstijd voor de duur van tien minuten via
Facetime/videobellen contact met elkaar hebben.

De door de vader verzochte vakantieregeling zal niet worden vastgesteld nu onduidelijk is dat
deze regeling haalbaar is en er op dit moment evenmin van kan worden uitgegaan dat deze in het
belang is van [voornaam minderjarige] . De rechtbank zal als na te melden beslissen. Zodra de
reguliere zorgregeling goed verloopt kunnen partijen altijd de vakantieregeling in onderling
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2.33.

3.1.

3.2.

3.3.

overleg verder uitbreiden of de rechter vragen zich hierover te buigen. Het meer of anders of meer
verzochte ten aanzien van de vakanties wijst de rechtbank hierom af. Volledigheidshalve wijst de
rechtbank erop dat dit betekent dat de reguliere zorgregeling ook tijdens de schoolvakanties van
[voornaam minderjarige] doorloopt, tenzij partijen, bijvoorbeeld omdat de moeder met [voornaam
minderjarige] en/of de vader op vakantie wil(len) gaan, daarover andere afspraken maken.

De rechtbank merkt nog op dat het gelet op de huidige maatregelen in verband met COVID-19
zo kan zijn dat er reisbeperkingen gelden, waardoor het niet mogelijk is om van Nederland naar
Schotland te reizen of van Schotland naar Nederland. Als uitgangspunt dient daarbij te gelden dat
de zorgregeling kan worden uitgevoerd indien reizen van en naar Schotland mogelijk is, tenzij er
een quarantaineverplichting geldt en/of sprake is van code “oranje” of code “rood” in Schotland
en/of in Nederland.

Voorlopige voorzieningen

De door de vader verzochte voorlopige zorgregeling in het kader van artikel 223 Rv zal de
rechtbank afwijzen. Omdat in de bodemprocedure een zorgregeling wordt vastgesteld heeft de
vader geen belang meer bij dit verzoek.

De rechtbank:

in de bodemzaak:

bepaalt dat voortaan aan de vader en de moeder gezamenlijk het gezag zal toekomen over
[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2017 te [geboorteplaats] ;

bepaalt dat tussen de vader en [voornaam minderjarige] de volgende zorg- en contactregeling
geldt:

- met ingang van heden: [voornaam minderjarige] zal iedere week op woensdag rond etenstijd
gedurende tien minuten via Facetime/videobellen contact hebben met de vader;

- met ingang van heden: [voornaam minderjarige] brengt eenmaal per maand een zaterdag of
zondag door met de vader in Schotland, waarbij het de eerste maal slechts een halve dag zal zijn
en de moeder daarbij aanwezig zal blijven;

- met ingang van juni 2021: brengt [voornaam minderjarige] één keer per maand een weekend
(zaterdag en zondag met overnachting) met de vader door in Schotland;

bepaalt verder dat [voornaam minderjarige] :

- in 2020 een kerstdag bij de vader in Nederland verblijft en vanaf 2021 telkens bij de vader
verblijft in de oneven jaren aansluitend op oudjaarsdag en op nieuwjaarsdag (inclusief
overnachting) en in de even jaren tijdens beide kerstdagen (inclusief overnachting), waarbij de
moeder met Kerst dan wel oud en nieuw ervoor dient te zorgen dat [voornaam minderjarige] in
Nederland is als het omgangsmoment met de vader staat gepland en zij aldus voor het vervoer
van [voornaam minderjarige] van en naar Schotland zorgdraagt;

- dat [voornaam minderjarige] in 2021 de eerste Paasdag met de vader in Schotland doorbrengt
en vanaf 2022 telkens de beide Paasdagen (inclusief overnachting) met de vader in Schotland

3 De beslissing
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3.5.
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doorbrengt;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af;

in de voorlopige voorzieningen procedure:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.J. Alt-van Endt, kinderrechter, tot stand gekomen in
samenwerking met mr. M.I. Noordegraaf, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van
30 oktober 2020.
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3.1

[belanghebbende] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] , hierna ook te noemen de
minderjarige, vertegenwoordigd door mr. A.A.T. van Ginderen, in de hoedanigheid van bijzondere
curator,

[jur.vader] , hierna te noemen de juridische vader,

[bio vader] , hierna te noemen de vermoedelijke biologische vader,

de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente [woonplaats] , verder te noemen de ABS.

1. Het procesverloop

Tot de stukken behoren:

- de in deze zaak gegeven beschikking van 29 oktober 2020 en alle daarin genoemde stukken;

- de op 2 december 2020 ontvangen brief van de ABS met bijlage;

- de op 11 januari 2021 ontvangen brief van mr. Verger met bijlagen;

- de op 26 januari 2021 ontvangen brief van mr. Van Ginderen.

De vrouw verzoekt thans, bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I primair voor recht te verklaren dat het huwelijk van de vrouw en de juridisch vader niet voor
erkenning in aanmerking komt en dus niet vatbaar is voor inschrijving in de Basisregistratie Personen
(BRP);

subsidiair gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap;

II het vaderschap van [bio vader] vast te stellen;

III de namen van de minderjarige, na toewijzing van het onder I en II gestelde, te wijzigen in
[gewijz.naam] ;

IV de griffier op te dragen een afschrift van de beschikking te zenden aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente [woonplaats] .

Bij voormelde beschikking is overwogen dat gelet op de jonge leeftijd van de vrouw ten tijde van
haar huwelijk allereerst de voorvraag dient te worden beantwoord of in het onderhavige geval
sprake is van een naar [geldig recht] recht geldig huwelijk, nu de vrouw ten tijde van de
huwelijkssluiting pas 13 jaar oud was. Gelet op de rol van de ABS bij de erkenning van in het
buitenland gesloten huwelijken en nu het juridische vaderschap ten aanzien van de minderjarige
wordt geacht voort te vloeien uit het in de BRP geregistreerde huwelijk van de vrouw met de
juridische vader, heeft de rechtbank de ABS verzocht zich uit te laten over de volgende vragen:

- Is de ABS van oordeel dat het in [huwelijksland] gesloten huwelijk tussen de vrouw en de
juridische vader een naar [geldig recht] recht geldig huwelijk betreft en op grond van welke
wettelijke grondslagen komt de ABS tot dat oordeel?

- Is de ABS van oordeel dat de vrouw heeft gevraagd om erkenning van haar in [huwelijksland]

2 Het verzoek

3 De nadere beoordeling
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3.2

3.3

gesloten huwelijk, zoals bedoeld in artikel 10:32 BW? Indien de ABS voornoemde vraag
bevestigend beantwoord, dan wordt de ABS verzocht de daaraan ten grondslag liggende
bescheiden in het geding te brengen.

- Wat is het standpunt van de ABS ten aanzien van het aanvullende verzoek van de vrouw om
voor recht te verklaren dat het huwelijk tussen de vrouw en de juridische vader niet voor
erkenning in aanmerking komt en dus niet vatbaar is voor inschrijving in de Basisregistratie
Personen?

In afwachting van de inhoudelijke reactie van de ABS is het verzoek aangehouden.

De ABS verwijst in voornoemde brief naar de OECD Social Institutions and Gender Index 2012 van
de Gender Equality and Social Institutions in [huwelijksland] . De ABS hanteert voorts de tekst van
het oude [nationaliteit] BW, nu in 2015 weliswaar een nieuw BW is gepubliceerd, maar dat is nog
niet in werking getreden. Op grond van artikel 577 van de Transitional Civil Code of [huwelijksland]
(TCCE) uit 1991, bestaan in [huwelijksland] drie vormen van rechtsgeldige huwelijken, namelijk het
burgerlijk huwelijk, het religieuze huwelijk en het traditionele huwelijk. Artikel 46, tweede lid, TCCE
bepaalt dat beide partners voor de huwelijksdatum de achttienjarige leeftijd moeten hebben
bereikt, maar daarop wordt in artikel 46, derde lid, TCCE een uitzondering gemaakt op basis van
het gewoonterecht. Op grond van dat recht ligt de huwbare leeftijd in [huwelijksland] voor meisjes
tussen de acht en vijftien jaar en voor jongens tussen de twaalf en vijftien jaar. De ABS meent
daarom dat in het onderhavige geval sprake is van een naar [nationaliteit] maatstaven
rechtsgeldig huwelijk.

De ABS stelt dat de vrouw niet specifiek heeft gevraagd om erkenning van haar huwelijk, maar zij
heeft wel verklaard gehuwd te zijn en zij heeft in dit kader een inlichtingenformulier opneming in
de Basisregistratie Personen (BRP) ondertekend. Het huwelijk van de vrouw is op basis van dit
formulier in de BRP geregistreerd. Sinds 5 december 2018 erkent Nederland geen huwelijken meer
met partners die jonger zijn dan 18 jaar, maar het huwelijk van de vrouw is voor die datum,
namelijk op 11 november 2015 geregistreerd en de vrouw was op dat moment ook meerderjarig.

De ABS stelt verder dat de vrouw heeft verzocht om gezinshereniging. Zij heeft in dat kader op 4
november 2020 een aanvraag bij de IND gedaan en daarmee heeft zij het bestaan van haar
huwelijk (nogmaals) bevestigd.

De vrouw handhaaft haar stelling dat naar [geldig recht] recht geen sprake is van een
rechtsgeldig huwelijk. In het OECD is opgenomen dat de minimum leeftijd voor het huwelijk
volgens de TCCE 18 jaar is. Huwelijken worden op basis van het religieuze en het gewoonterecht
erkend. Het OECD beschrijft, blijkens de informatie op de website en de genderindex, echter ook
dat huwelijken gesloten op basis van het gewoonterecht worden erkend, indien de
huwelijkspartners tussen de vijftien en achttien jaar oud zijn. Dat meisjes in [huwelijksland] in de
praktijk nog geregeld in het huwelijk treden als zij de leeftijd van vijftien jaar niet hebben bereikt,
betekent niet dat deze huwelijken door de [nationaliteit] autoriteiten ook als zodanig worden
erkend. Nu de vrouw dertien jaar was ten tijde van de huwelijkssluiting, was er geen sprake van
een rechtsgeldig huwelijk naar [geldig recht] recht en dus had het huwelijk op grond van artikel
10:31 BW niet mogen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De vrouw voert voorts aan dat in het op het moment van de inschrijving van het huwelijk in de BRP
geldende artikel 10:29 BW was bepaald dat geen huwelijk kan worden voltrokken, indien ‘de
echtgenoten de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt’. Nu de vrouw ten tijde van haar huwelijk
dertien jaar oud was, is dit huwelijk onverenigbaar met de Nederlandse regels van openbare orde
en had ook om die reden geen registratie hiervan in de BRP mogen plaatsvinden. Dat zij
meerderjarig was ten tijde van de ondertekening van het inlichtingenformulier ten behoeve van
haar registratie in de BRP maakt dit niet anders. De vrouw merkt daarbij op dat haar bevestigende
reactie op de vraag of zij op dat moment was gehuwd, niet mag worden beschouwd als een
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3.5

3.6

3.7

3.8

expliciet verzoek tot erkenning van dat huwelijk in Nederland.

De bijzondere curator heeft het Algemeen Ambtsbericht [huwelijksland] van het Ministerie van
Buitenlandse zaken van oktober 2019 geraadpleegd. Zij kan de ABS volgen in het standpunt met
betrekking tot de soorten huwelijken in [huwelijksland] op grond van artikel 577 TCCE en de
uitzonderingen op de in artikel 46 TCCE vastgestelde minimum leeftijd voor het huwelijk van
achttien jaar. Hoewel het ambtsbericht daarbij wijst op huwelijken op basis van het
gewoonterecht, geldt die uitzondering, op basis van artikel 46, vierde lid, TCCE, niet in het geval
een van de huwelijkspartners jonger is dan vijftien jaar. De bijzondere curator wijst ook op het
programma van de National Union of Eritrean Woman (NUEW), gericht op het tegengaan van
kindhuwelijken. Dit programma richt zich op meisjes van vijftien jaar en ouder. Hieruit kan volgens
de bijzondere curator eveneens worden afgeleid dat huwelijken van meisjes jonger dan vijftien
jaar niet rechtsgeldig zijn. Nu subsidiair door de vrouw niet is verzocht om erkenning van haar
huwelijk in Nederland, meent de bijzondere curator dat het primaire verzoek van de vrouw moet
worden toegewezen.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de vraag of er sprake is van een rechtsgeldig huwelijk
naar [geldig recht] recht het volgende.

Op grond van artikel 577 TCCE kent [huwelijksland] drie vormen van rechtsgeldige huwelijken,
namelijk het burgerlijk huwelijk, het religieuze huwelijk en het traditionele huwelijk. Artikel 46,
tweede lid, TCCE bepaalt dat beide partners voor aanvang van het huwelijk de leeftijd van
achttien jaar moeten hebben bereikt, maar daarop wordt in artikel 46, derde lid, TCCE een
uitzondering gemaakt ten aanzien van huwelijken gesloten op basis van het gewoonterecht.

Op basis daarvan moet worden vastgesteld dat kindhuwelijken in [huwelijksland] rechtsgeldig
kunnen zijn. Hierover bestaat ook geen verschil van mening, zo blijkt uit de stukken van de ABS,
de advocaat van de vrouw en de bijzondere curator. Wel bestaat verschil van inzicht over de
minimale leeftijd die is vereist om een naar [geldig recht] recht geldig huwelijk te sluiten.

De ABS stelt in dit kader dat de huwbare leeftijd in [huwelijksland] voor meisjes, zo blijkt volgens
de ABS uit de OECD Social Institutions and Gender Index, tussen de acht en de vijftien jaar ligt. De
ABS heeft ter zake geen nadere stukken overgelegd.

De vrouw heeft bij voornoemde brief van haar advocaat wel informatie uit de OECD Social
Institutions and Gender Index in het geding gebracht. Hierin is het volgende opgenomen: ‘While
the minimum age of marriage according to the Marriage Law is 18 years of age for both woman
and men (Article 46), the TCCE recognizes marriages between the age of 15 and 18 in recognition
of Eritrean customary marriage practices. In addition, in case of pregnancy of birth, dispensation
from the rule concerning marriage may be granted (Article 521).

Hieruit moet worden opgemaakt dat de huwbare leeftijd voor meisjes in [huwelijksland] in
beginsel minimaal vijftien jaar moet bedragen. Nu de vrouw ten tijde van de huwelijkssluiting pas
dertien jaar oud was, en van een zwangerschap of geboorte niet is gebleken, moet derhalve
worden vastgesteld dat haar huwelijk geen naar [geldig recht] recht geldig gesloten huwelijk
betreft. Gelet daarop kan van een erkenning van dat huwelijk in Nederland geen sprake zijn en
moet worden vastgesteld dat de vrouw ten onrechte als gehuwd met [jur.vader] in de BRP staat
geregistreerd. Dat betekent dat het primaire verzoek van de vrouw voor toewijzing gereed ligt.

Het vorenstaande brengt met zich dat de minderjarige niet is geboren uit een huwelijk van de
vrouw. Daarmee beschikt hij slechts over één juridische ouder, namelijk de vrouw. Ten onrechte
staat haar vermeende echtgenoot dus op zijn geboorteakte geregistreerd. De rechtbank zal
ambtshalve verbetering van die akte gelasten, nu het belang van de minderjarige is gebaat bij het
spoedig in overeenstemming brengen van zijn biologische en juridische werkelijkheid.
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Met betrekking tot het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap van de
vermoedelijke biologische vader overweegt de rechtbank het volgende.

Of en onder welke voorwaarden ouderschap van een persoon gerechtelijk kan worden
vastgesteld, wordt, ingevolge artikel 10:97 van het BW, bepaald door het recht van de staat van
de gemeenschappelijke nationaliteit van die persoon en de moeder of, indien dit ontbreekt, door
het recht van de staat waar de persoon en de moeder elk hun gewone verblijfplaats hebben of,
indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.
Het tijdstip van indiening van het verzoek is hierbij bepalend.

De vrouw en de vermoedelijke biologische vader beschikten ten tijde van de indiening van het
verzoek over de [nationaliteit] nationaliteit. Artikel 10:17 BW bepaalt, voor zover thans van
belang, dat de persoonlijke staat van een vreemdeling aan wie een verblijfvergunning als bedoeld
in artikel 28 (verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd) of artikel 33 (verblijfsvergunning asiel
voor onbepaalde tijd) van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, wordt beheerst door het recht
van zijn woonplaats, of, indien hij geen woonplaats heeft, door het recht van zijn verblijfplaats.
Met de inwerkingtreding van artikel 10:17 BW is artikel 113 van de Vreemdelingenwet 2000 komen
te vervallen. Uit de wetsgeschiedenis van dit artikel blijkt dat de wetgever hiermee het advies van
de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht aan de Staatssecretaris van Justitie bij
brief van 17 mei 2000 heeft overgenomen. Dit advies houdt onder meer in dat bij toepassing van
verwijzingsregels waarin nationaliteit als aanknopingsfactor wordt gebruikt de vreemdeling met
een verblijfsvergunning asiel voor (on)bepaalde tijd wordt beschouwd als Nederlands onderdaan.

De rechtbank verstaat onder de persoonlijke staat van een vreemdeling zoals genoemd in artikel
10:17 BW alle verwijzings-categorieën in het personen- en familierecht, waarin volgens het
Nederlandse (internationaal) privaatrecht de nationaliteit als aanknopingsfactor geldt. Naar het
oordeel van de rechtbank valt aldus ook de nationaliteit als aanknopingsfactor in artikel 10:97,
eerste lid, BW onder ‘de persoonlijke staat’ als bedoeld in artikel 10:17 BW. Dit brengt met zich
mee dat de rechtbank bij de bepaling van het toepasselijke recht op het verzoek tot vaststelling
van het ouderschap ervan uitgaat dat de vrouw en de vermoedelijke biologische vader
Nederlandse onderdanen waren ten tijde van de indiening van dat verzoek en dat betekent dat
daarop het Nederlandse recht moet worden toegepast.

Op grond van artikel 1:207 BW kan, voor zover hier van belang, het ouderschap op verzoek van
de moeder of het kind door de rechtbank worden vastgesteld op de grond dat de man de
verwekker is van het kind. Het verzoek dient door de moeder te worden ingediend binnen vijf
jaren na de geboorte van de minderjarige, hetgeen aldus tijdig is gebeurd. Vaststelling van het
ouderschap kan niet geschieden als het kind reeds twee ouders heeft.

Volgens de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1995/96, 24649, 3) moet een gerechtelijke
vaststelling worden gezien ‘als een laatste mogelijkheid om tussen ouder en kind een
afstammingsband te doen ontstaan’. Uit het verband waarin die passage voorkomt, volgt dat de
wetgever daarmee het oog heeft gehad op vestiging van een andere mogelijkheid tot het doen
ontstaan van een familierechtelijke rechtsbetrekking tussen het kind en een ouder ‘… indien de
bereidheid van de verwekker zelf daartoe niet bestaat dan wel wellicht wel bestaan heeft, maar
tijdens zijn leven niet geleid heeft tot erkenning.’ Daaruit valt af te leiden dat de wetgever heeft
beoogd om met de gerechtelijke vaststelling een extra mogelijkheid in het leven te roepen voor
het doen ontstaan van een afstammingsband.

De vermoedelijke biologische vader heeft tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek op
15 september 2020 verklaard dat hij overtuigd is van zijn biologische vaderschap, dat hij de
minderjarige samen met de vrouw opvoedt en dat hij graag zijn juridische vaderschap vastgesteld
wil zien.

Hoewel de rechtbank begrijpt dat de vrouw heeft verzocht om gerechtelijke vaststelling van het
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ouderschap, nu het juridisch ouderschap van de minderjarige daarmee in één gerechtelijke
procedure op de door haar gewenste wijze kan worden geregeld, verhoudt dit verzoek zich niet
tot voormelde bedoelingen van de wetgever. Nu immers de doorhaling van de oudergegevens van
de juridische vader van de minderjarige zal worden gelast, zal de minderjarige nog slechts over
één juridische ouder beschikken, namelijk de vrouw, en wordt daarmee de weg vrijgemaakt voor
een erkenning door de vermoedelijke biologische vader. De rechtbank zal de vrouw en de
vermoedelijke biologische vader dan ook in de gelegenheid stellen de erkenning van de
minderjarige in onderling overleg te realiseren. Indien erkenning niet tot de mogelijkheden
behoort, dan wel indien er een bijzonder belang bestaat om de gerechtelijke vaststelling van het
ouderschap te verkiezen boven een erkenning, dan wordt de advocaat van de vrouw verzocht om
haar verzoek op dit punt van een nadere onderbouwing te voorzien. De rechtbank zal de
behandeling van het verzoek in afwachting van een nadere reactie van de advocaat van de vrouw
op dit punt aanhouden tot na te melden pro forma datum. De rechtbank behoudt zich daarbij
iedere verdere beslissing voor.

De rechtbank

verklaart voor recht dat het huwelijk van de vrouw en de juridisch vader niet voor erkenning in
aanmerking komt en dus niet vatbaar is voor inschrijving in de Basisregistratie Personen;

gelast de verbetering van de akte met nummer 100304 van het register van geboorten van het jaar
2020 van de gemeente [woonplaats] , in die zin dat de daarop vermelde oudergegevens van
[jur.vader] , geboren op [geboortedatum2] te [geboorteplaats2] , worden verwijderd;

houdt het verzoek voor het overige aan in afwachting van een nadere schriftelijke reactie van de
advocaat van de vrouw over de (on)mogelijkheden van erkenning van de minderjarige door de
vermoedelijke biologische vader, dan wel een nadere onderbouwing van het verzoek tot gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap, gelet op hetgeen hieromtrent in rechtsoverweging 3.13 van deze
beschikking is opgenomen, tot 20 juni 2021 PRO FORMA;

behoudt zich iedere verdere beslissing voor.

Deze beschikking is gegeven door mr. De Graaf, en, in tegenwoordigheid van de griffier in het
openbaar uitgesproken op 13 april 2021.

MV

Mededeling van de griffier:

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden,

4 De beslissing
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1

binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,
door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de

beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het

gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

verzonden:

1

In verband met deze procedure/ten behoeve van een juiste procesvoering worden uw
persoonsgegevens, voor zover nodig, verwerkt in een systeem van het gerecht.
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 14-04-2021

Datum publicatie 19-04-2021

Zaaknummer C/09/607960 / FA RK 21-1285

Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHDHA:2021:1045, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf
afgedaan 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Beschikking

Inhoudsindicatie
Internationale kinderontvoering. Geschil: gewone verblijfplaats. Teruggeleiding
gelast.

De minderjarige is geboren in Nederland. In juli 2019 is de moeder met de
minderjarige, die op dat moment ruim een half jaar oud was, naar Hongarije
gegaan. De rechtbank is van oordeel dat de gewone verblijfplaats in de loop van
2019 is gewijzigd van Nederland naar Hongarije, in ieder geval vanaf het moment
dat de zorgverdeling is gewijzigd. Met de wijziging van de zorgregeling waarbij de
zorg door beide ouders gezamenlijk werd gedragen, naar een regeling waarbij de
vader één maal per vier weken gedurende een week de dagelijkse zorg voor hem
had en de moeder gedurende de overige drie weken, is het zwaartepunt van de
dagelijkse zorg voor de minderjarige verschoven naar de moeder. Vervolgens zijn
de moeder en de minderjarige omstreeks juli 2020 weer naar Nederland gekomen
en dient te worden beoordeeld of de gewone verblijfplaats van de minderjarige in
deze periode (opnieuw) is gewijzigd, dit keer (terug) naar Nederland. De
rechtbank is van oordeel dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord.
Niet gebleken is dat aan de komst van de minderjarige naar Nederland een
gezamenlijke intentie van de ouders ten grondslag heeft gelegen gericht op een
duurzaam verblijf van de minderjarige in Nederland, wat naar het oordeel van de
rechtbank een voorwaarde is voor een wijziging van zijn verblijfplaats. Vast staat
dat het de ouders ook daarna niet is gelukt om hierover overeenstemming te
bereiken. De vader heeft de minderjarige in oktober 2020 niet met de moeder laten
terugkeren naar Hongarije, waarmee hij naar het oordeel van de rechtbank heeft
gehandeld in strijd met het gezagsrecht van de moeder en dient de vasthouding van
de minderjarige in Nederland aangemerkt te worden als ongeoorloofd in de zin van
artikel 3 van het Verdrag. Beroep op de weigeringsgrond afgewezen. De rechtbank
heeft de onmiddellijke teruggeleiding gelast.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/63 

Uitspraak

ECLI:NL:RBDHA:2021:3783
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Rechtbank Den HAAG

Meervoudige Kamer

Rekestnummer: FA RK 21-1285

Zaaknummer: C/09/607960

Datum beschikking: 14 april 2021

de moeder,

wonende te [woonplaats 1] , Hongarije,

advocaat: mr. J.A.M. Schoenmakers te Breda.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de vader,

wonende te [plaats] , gemeente [woonplaats 2] ,

advocaat: mr. A. Bijl te Leerdam.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

het verzoekschrift;
het verweerschrift;

- de brief van 26 maart 2021, met bijlagen, van de zijde van de moeder;

- de brief van 30 maart 2021 van de zijde van de vader, met bijlagen;

- de reactie op het verweerschrift, ingediend op 30 maart 2021, van de zijde van de moeder.

Op 9 maart 2021 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank middels videoverbinding behandeld.
Hierbij zijn verschenen: de vader, bijgestaan door zijn advocaat, alsmede de moeder, bijgestaan door
haar advocaat. Het betrof hier een regiezitting met het oog op crossborder mediation in internationale
kinderontvoeringszaken met als behandelend rechter, tevens kinderrechter, mr. O.F. Bouwman. De

Internationale kinderontvoering

Beschikking op het op 19 februari 2021 ingekomen verzoek van:

[X] ,

[Y] ,

Procedure
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behandeling ter terechtzitting is aangehouden.

Na genoemde regiezitting hebben de vader en de moeder getracht door middel van crossborder
mediation, gefaciliteerd door het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering,
tot een minnelijke regeling te komen. Op 17 maart 2021 heeft het Mediation Bureau de rechtbank
bericht dat de mediation tussen partijen heeft geresulteerd in een spiegelovereenkomst. Partijen
hebben echter geen overeenstemming bereikt over de gewone verblijfplaats van de minderjarige. De
moeder handhaaft daarom het teruggeleidingsverzoek.

Op 31 maart 2021 is de behandeling ter terechtzitting van de meervoudige kamer middels
videoverbinding voortgezet. Hierbij zijn verschenen:

de moeder, bijgestaan door haar advocaat en een tolk;
de vader, bijgestaan door zijn advocaat.
namens de Raad voor de Kinderbescherming: [medewerkster RvdK] .

De moeder heeft verzocht de onmiddellijke terugkeer van na te melden minderjarige te bevelen,
althans de terugkeer van de minderjarige uiterlijk op 1 maart 2021, althans vóór een door de
rechtbank in goede justitie te bepalen datum te bevelen, waarbij de vader de minderjarige dient terug
te brengen naar Hongarije ( [adres] [woonplaats 1] ) en

– voor het geval de vader nalaat de minderjarige terug te brengen naar Hongarije ( [adres]
[woonplaats 1] ) – te bepalen dat de vader de minderjarige met zijn paspoort en de benodigde
geldige reisdocumenten aan de moeder zal afgeven, onmiddellijk, doch uiterlijk op 1 maart 2021
althans op een door de rechtbank te bepalen datum, opdat zij de minderjarige zelf mee terug kan
nemen naar Hongarije, met veroordeling van de vader in de nog te specificeren kosten die de moeder
heeft moeten maken en nog dient te maken in verband met de ontvoering en teruggeleiding, een en
ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad en kosten rechtens.

De vader heeft verweer gevoerd tegen het verzoek van de moeder, welk verweer hierna – voor zover
nodig – zal worden besproken.

- Partijen hebben een affectieve relatie gehad.

- De vader en de moeder zijn de ouders van het volgende thans nog minderjarige kind:

- [naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2018 te [geboorteplaats] , verder: [voornaam
minderjarige] .

- De vader en de moeder oefenen het gezamenlijk gezag over [voornaam minderjarige] uit.

- De vader, de moeder en [voornaam minderjarige] hebben de Hongaarse nationaliteit.

Verzoek en verweer

Feiten

Beoordeling
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Het verzoek van de moeder is gebaseerd op het Haagse Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten
van internationale ontvoering van kinderen van 25 oktober 1980 (hierna: het Verdrag). Nederland en
Hongarije zijn partij bij het Verdrag.

Het Verdrag heeft – voor zover hier van belang – tot doel de onmiddellijke terugkeer te verzekeren
van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht naar of worden vastgehouden in een
Verdragsluitende staat. Het Verdrag beoogt hiermee een zo snel mogelijk herstel van de situatie
waarin het kind zich bevond direct voorafgaand aan de ontvoering of vasthouding. Een snel herstel
van de aan de ontvoering of vasthouding voorafgaande situatie wordt geacht de schadelijke gevolgen
hiervan voor het kind te beperken.

Ongeoorloofde overbrenging of vasthouding in de zin van artikel 3 van het Verdrag

Er is sprake van ongeoorloofde overbrenging of ongeoorloofde vasthouding in de zin van het Verdrag
wanneer de overbrenging of het niet doen terugkeren geschiedt in strijd met een gezagsrecht
ingevolge het recht van de staat waarin het kind onmiddellijk voor zijn overbrenging of vasthouding
zijn gewone verblijfplaats had en dit recht alleen of

gezamenlijk werd uitgeoefend op het tijdstip van het overbrengen of niet doen terugkeren, dan wel
zou zijn uitgeoefend indien een zodanige gebeurtenis niet had plaatsgevonden (artikel 3 van het
Verdrag).

De vader en de moeder hebben gedurende meerdere jaren een affectieve relatie met elkaar gehad.
Zij hebben beiden de Hongaarse nationaliteit en woonden al geruime tijd voor de geboorte van
[voornaam minderjarige] in Nederland. Op [geboortedatum] 2018 is [voornaam minderjarige] geboren
in [geboorteplaats] . De relatie tussen de ouders is in februari 2019 verbroken. De ouders hebben op
30 mei 2019 het gezamenlijk gezag laten aantekenen in het gezagsregister. De vader is in
[woonplaats 2] blijven wonen. Niet ter discussie staat dat [voornaam minderjarige] in ieder geval
vanaf zijn geboorte tot aan het vertrek naar Hongarije in juli 2019, in Nederland zijn gewone
verblijfplaats heeft gehad.

Ter discussie staat de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] , althans de vraag of zijn
gewone verblijfplaats is gewijzigd.

De moeder stelt zich op het standpunt dat de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] in
2019 is gewijzigd naar Hongarije en dat deze sindsdien niet meer is ‘teruggewijzigd’ naar Nederland.
De moeder is in de zomer van 2020 tijdelijk naar Nederland gekomen met de bedoeling om hier te
werken en geld te verdienen, maar het is nooit de bedoeling geweest om met [voornaam
minderjarige] terug te verhuizen naar Nederland. De voorzieningen die zij in Nederland heeft
getroffen, zoals het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP), de woning, het kinderdagverblijf
en het aanvragen van toeslagen, waren noodzakelijk om met [voornaam minderjarige] in Nederland te
kunnen wonen en om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien voor de duur dat zij in Nederland
zouden verblijven. Voor geen van deze voorzieningen is een duurzaam verblijf in Nederland vereist en
dat daarvan wel sprake is geweest blijkt ook niet uit de door de vader overgelegde stukken. De
ouders zijn in de zomer van 2020 onder begeleiding van een advocaat/mediator in gesprek geweest
over een wijziging van de zorgregeling, maar hebben hierover geen overeenstemming kunnen
bereiken. Op 25 oktober 2020 is de moeder alleen teruggekeerd naar Hongarije, omdat de vader
[voornaam minderjarige] weigerde aan haar mee te geven en tevens het paspoort van [voornaam
minderjarige] onder zich hield. Naar haar mening is daarom sprake van ongeoorloofde vasthouding
van [voornaam minderjarige] in Nederland door de vader.

393



De vader stelt zich op het standpunt dat [voornaam minderjarige] zijn gewone verblijfplaats vanaf zijn
geboorte in Nederland had en dat hij deze altijd hier heeft gehouden. Het is nooit de bedoeling van
partijen geweest dat [voornaam minderjarige] naar Hongarije zou verhuizen. De vader en de moeder
hadden afgesproken dat [voornaam minderjarige] vanaf zijn vierde jaar in Nederland naar school zou
gaan en dan permanent in Nederland zou wonen. Het verblijf van de moeder en [voornaam
minderjarige] tussen juni 2019 en juli 2020 in Hongarije is dan ook tijdelijk geweest en op basis van
een intensieve zorgregeling. Het verblijf in Hongarije heeft daarom niet geleid tot een wijziging van
zijn verblijfplaats. In Hongarije hebben de moeder en [voornaam minderjarige] zich ook nooit definitief
gevestigd, zij hebben daar geen eigen woning gehad maar een trekkend bestaan geleid. Subsidiair
stelt de vader dat [voornaam minderjarige] op basis van een 50/50 zorgregeling tussen zijn ouders in
Nederland en Hongarije pendelde, zodat hij in feite niet één (vast te stellen) gewone verblijfplaats
had. De moeder heeft in december 2019 al aan de vader te kennen gegeven dat zij permanent naar
Nederland wilde terugkeren en dat zij alle schepen in Hongarije achter zich had verbrand. Bij
terugkeer in Nederland heeft zij een huurwoning verkregen, deze volledig ingericht en zichzelf en
[voornaam minderjarige] ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Zij heeft [voornaam
minderjarige] ingeschreven voor het kinderdagverblijf en consultatiebureau en zij ontvangt alle
toeslagen en voorzieningen die passen bij een duurzaam verblijf in Nederland. Niets wijst op een
tijdelijk verblijf van de moeder in Nederland. De moeder is uiteindelijk in oktober 2020 zelf vertrokken
naar Hongarije. Er is nooit overeenstemming geweest over een terugverhuizing van [voornaam
minderjarige] naar Hongarije. De vader heeft hiervoor nooit zijn toestemming verleend en dit is ook
niet de bedoeling van de ouders geweest.

De rechtbank overweegt dat het begrip ‘gewone verblijfplaats’ een feitelijk begrip is waaraan inhoud
wordt gegeven door de feiten en omstandigheden in het concrete geval. Daarbij gaat het, kort
gezegd, om de plaats waarmee het kind onmiddellijk voorafgaande aan zijn overbrenging of
achterhouding maatschappelijk de nauwste bindingen heeft. Daarbij zijn, naast de fysieke
aanwezigheid van het kind in een lidstaat, in het bijzonder van belang omstandigheden waaruit kan
worden afgeleid dat deze aanwezigheid niet tijdelijk of toevallig is en dat de verblijfplaats van het kind
een zekere integratie in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. Daarbij moet onder
meer rekening worden gehouden met de duur, de regelmaat, de omstandigheden en de redenen van
het verblijf op het grondgebied van een lidstaat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de
omstandigheden waaronder het naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale banden
van het kind in die staat. Daarbij kan de bedoeling van de ouders om zich met het kind in een andere
staat te vestigen, waaraan uiting is gegeven door maatregelen, een aanwijzing zijn voor het wijzigen
van de gewone verblijfplaats. Ook de leeftijd van het kind en zijn sociale en familiale omgeving zijn
van wezenlijk belang voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats. Daarbij geldt in het bijzonder
dat de omgeving van een jong kind in wezen een familiale omgeving is, waarvoor de persoon of
personen bij wie het kind woont, die daadwerkelijk gezag over hem uitoefenen en voor hem zorgen,
bepalend is of kan zijn. Dat is te meer het geval als het kind in kwestie een zuigeling is. Die maakt
noodzakelijkerwijs deel uit van de sociale en familiale kring van mensen van wie hij afhankelijk is.

Over de volgende gang van zaken zijn partijen het eens. In juli 2019 is de moeder met [voornaam
minderjarige] , die op dat moment ruim een half jaar oud was, naar Hongarije gegaan. De ouders zijn
een intensieve zorgregeling overeengekomen, waarbij het in eerste instantie de bedoeling was dat
[voornaam minderjarige] drie weken bij de moeder in Hongarije zou verblijven en drie weken bij de
vader in Nederland. Het bleek voor de vader vanwege zijn werk echter niet haalbaar om in de drie
weken (per zes weken) dat [voornaam minderjarige] in Nederland verbleef, verlof op te nemen. De
ouders hebben in onderling overleg na de zomervakantie van 2019 de zorgregeling aangepast naar
een regeling waarbij [voornaam minderjarige] elke vierde week van de maand bij de vader in
Nederland verbleef en de overige tijd bij de moeder in Hongarije. Door de reisbeperkingen die golden
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in verband met Covid-19 heeft er vanaf februari 2020 geen contact meer plaatsgevonden tussen de
vader en [voornaam minderjarige] .

Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dat de gewone verblijfplaats in de loop van 2019
is gewijzigd van Nederland naar Hongarije, in ieder geval vanaf het moment dat de zorgverdeling is
gewijzigd. Met de wijziging van de zorgregeling waarbij de zorg door beide ouders gezamenlijk werd
gedragen, naar een regeling waarbij de vader éénmaal per vier weken gedurende een week de
dagelijkse zorg voor hem had en de moeder gedurende de overige drie weken, is het zwaartepunt
van de dagelijkse zorg voor [voornaam minderjarige] verschoven naar de moeder. [voornaam
minderjarige] stond in die periode ook in Hongarije ingeschreven als ingezetene en beschikte er over
een adreskaart en een eigen zorgverzekering. Ook ging hij daar naar het kinderdagverblijf. Gelet op
het feit dat het vertrek van [voornaam minderjarige] naar Hongarije en de latere wijziging in de
zorgverdeling gebaseerd was op wederzijdse instemming van de ouders en [voornaam minderjarige]
gelet op zijn jonge leeftijd in deze periode sterk afhankelijk was van zijn dagelijks verzorger, is de
rechtbank van oordeel dat daarmee de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] in (de loop
van) 2019 is gewijzigd naar Hongarije. Dat de vader uitdrukkelijk heeft ingestemd met het vertrek van
[voornaam minderjarige] naar Hongarije volgt uit zijn eigen (ter zitting nog eens herhaalde) stelling
dat hij heeft toegestaan dat de moeder met [voornaam minderjarige] naar Hongarije verhuisde, maar
dat partijen daarbij voor ogen hadden dat [voornaam minderjarige] in ieder geval vanaf zijn vierde
jaar in Nederland naar school zou gaan.

Vervolgens zijn de moeder en [voornaam minderjarige] omstreeks juli 2020 weer naar Nederland
gekomen en dient te worden beoordeeld of de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] in
deze periode (opnieuw) is gewijzigd, dit keer (terug) naar Nederland. De rechtbank is van oordeel dat
deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord en neemt daartoe het volgende in aanmerking.
De moeder en [voornaam minderjarige] zijn in juli 2020 naar Nederland gekomen, waar de ouders de
zorg voor [voornaam minderjarige] weer samen deelden. Zoals de ouders in deze procedure van
mening verschillen over de aard van het verblijf van [voornaam minderjarige] in Hongarije, zo
verschillen zij ook – en als gevolg daarvan – van mening over de aard van het verblijf van [voornaam
minderjarige] in Nederland. De moeder stelt tijdelijk naar Nederland te zijn gekomen om – zoals zoveel
Hongaren doen – in de zomermaanden seizoenswerk te verrichten, volgens de vader was het de
bedoeling dat de moeder zich definitief in Nederland zou vestigen. Uit de door de vader naar voren
gebrachte omstandigheden kan dat laatste evenwel niet worden afgeleid. Wel is duidelijk dat de
moeder niet voor een vakantie met [voornaam minderjarige] naar Nederland kwam, maar dat zij hier
ook betaalde werkzaamheden zou verrichten. Basisvoorzieningen zoals huisvesting, opvang en
financiële voorzieningen kunnen bij (seizoens)arbeid noodzakelijk worden geacht, maar bevestigen
niet zonder meer (de intentie tot) een duurzaam verblijf. Al hetgeen over en weer in dit verband
verder wordt gesteld over de feitelijke gedragingen van de moeder in deze periode in Nederland, acht
de rechtbank verder niet van doorslaggevend belang voor de vraag of de gewone verblijfplaats van
[voornaam minderjarige] is gewijzigd.

Niet gebleken is dus dat aan de komst van [voornaam minderjarige] naar Nederland een gezamenlijke
intentie van de ouders ten grondslag heeft gelegen gericht op een duurzaam verblijf van [voornaam
minderjarige] in Nederland, wat naar het oordeel van de rechtbank een voorwaarde is voor een
wijziging van zijn verblijfplaats. Vast staat dat het de ouders ook daarna niet is gelukt om hierover
overeenstemming te bereiken. Kennelijk is relatief kort na aankomst van [voornaam minderjarige] in
Nederland (tussen juli en oktober 2020) tussen de ouders discussie ontstaan over de zorgregeling en
de aard van het verblijf van [voornaam minderjarige] in Nederland, waarover zij met een
advocaat/mediator hebben gesproken. Dit overleg heeft niet geleid tot overeenstemming en heeft
duidelijk gemaakt dat de ouders lijnrecht tegenover elkaar staan in hun standpunten over waar
[voornaam minderjarige] zal opgroeien–met juridische procedures in oktober tot gevolg. Doordat het
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de ouders niet is gelukt om nieuwe afspraken te maken over de zorgregeling met als gevolg dat de
aard van [voornaam minderjarige] ’s verblijf in Nederland niet ondubbelzinnig kan worden geduid, is
de rechtbank van oordeel dat de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] niet opnieuw is
gewijzigd en nog steeds in Hongarije ligt. Hierbij past overigens ook de al aangehaalde uitlating van
vader ter zitting dat het de bedoeling van partijen was dat [voornaam minderjarige] (pas) vanaf de
schoolgaande leeftijd van vier jaar (weer) in Nederland zou komen wonen.

De vader heeft [voornaam minderjarige] in oktober 2020 niet met de moeder laten terugkeren naar
Hongarije, waarmee hij naar het oordeel van de rechtbank heeft gehandeld in strijd met het
gezagsrecht van de moeder en dient de vasthouding van [voornaam minderjarige] in Nederland
aangemerkt te worden als ongeoorloofd in de zin van artikel 3 van het Verdrag.

Onmiddellijke terugkeer in de zin van artikel 12 van het Verdrag

Ingevolge artikel 12 lid 1 van het Verdrag wordt de onmiddellijke terugkeer van een kind gelast
wanneer er minder dan één jaar is verstreken tussen de overbrenging of het niet doen terugkeren
van een kind en het tijdstip van indiening van het verzoek bij de rechtbank.

Nu er minder dan één jaar is verstreken tussen de vasthouding van [voornaam minderjarige] in
Nederland en het tijdstip van indiening van het verzoek, komt de rechtbank niet toe aan de vraag of
[voornaam minderjarige] in Nederland is geworteld en dient in beginsel de onmiddellijke terugkeer van
[voornaam minderjarige] te volgen, tenzij er sprake is van één of meer weigeringsgronden als bedoeld
in artikel 13 van het Verdrag.

De vader heeft betoogd dat er sprake is van de weigeringsgrond, zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 sub
b van het Verdrag. De rechtbank overweegt als volgt.

Weigeringsgrond ex artikel 13 lid 1 sub b van het Verdrag

De vader stelt dat er een ernstig risico bestaat dat [voornaam minderjarige] bij terugkeer wordt
blootgesteld aan geestelijk en lichamelijk gevaar in de zin van artikel 13 lid 1 sub b van het Verdrag.
Uit het verzoekschrift blijkt dat de moeder met [voornaam minderjarige] op het adres van haar moeder
(oma moederszijde) woont. De vader acht het niet wenselijk dat [voornaam minderjarige] op dit adres
gaat wonen. Volgens de vader is sprake van overmatig alcoholgebruik bij de oma moederszijde en hij
vreest dat [voornaam minderjarige] ernstige nadelen hiervan zou ondervinden. Ook is het de vader
bekend geworden dat de moeder bij verschillende personen verbleef gedurende de periode dat zij
met [voornaam minderjarige] in Hongarije was. Eén van deze personen heeft de moeder en
[voornaam minderjarige] opgesloten in zijn woning. De moeder heeft hulp van derden moeten
inschakelen om zich te bevrijden. De vader vreest voor soortgelijke incidenten als [voornaam
minderjarige] in Hongarije is.

De moeder betwist de stellingen van de vader en acht de gestelde omstandigheden bovendien
onvoldoende om een beroep op de weigeringsgrond te doen slagen.

De rechtbank stelt voorop dat op grond van artikel 13 lid 1 sub b van het Verdrag de rechter van de
aangezochte Staat niet gehouden is de terugkeer van het kind te gelasten, indien de persoon die zich
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tegen de terugkeer verzet, aantoont dat er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn terugkeer
wordt blootgesteld aan een lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel op enigerlei andere wijze in een
ondragelijke toestand wordt gebracht. Het doel en de strekking van het Verdrag brengen met zich dat
deze weigeringsgrond restrictief moet worden uitgelegd en slechts in extreme situaties kan worden
gehonoreerd. Op degene die zich beroept op deze weigeringsgrond ligt de verplichting om zijn
stellingen met stukken te onderbouwen. De vader heeft dit onvoldoende gedaan en heeft zijn
standpunt ook ter zitting niet nader toegelicht, zodat de rechtbank van oordeel is dat de vader in het
licht van de gemotiveerde betwisting van de moeder niet heeft aangetoond dat de situatie van artikel 
13 lid 1 sub b van het Verdrag zich hier voordoet. Het berichtenverkeer dat door de vader in het
geding is gebracht heeft betrekking op (een incident uit) het verleden. Daaruit kan niet zonder meer
een actueel risico op gevaar voor [voornaam minderjarige] bij terugkeer naar Hongarije worden
afgeleid.

Nu er geen sprake is van de weigeringsgrond als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub b van het Verdrag en
ook niet gebleken is dat er sprake is van een van de overige in artikel 13 van het Verdrag genoemde
weigeringsgronden – de vader heeft hierop ook geen beroep gedaan –, terwijl er minder dan een jaar
is verstreken tussen de ongeoorloofde vasthouding van [voornaam minderjarige] en de indiening van
het verzoekschrift, dient ingevolge artikel 12 lid 1 van het Verdrag de onmiddellijke terugkeer van
[voornaam minderjarige] te volgen.

Teruggeleiding naar specifiek adres

De moeder verzoek de rechtbank de teruggeleiding van [voornaam minderjarige] te gelasten naar het
adres [adres] [woonplaats 1] , Hongarije.

Naar het oordeel van de rechtbank dient de vraag bij wie en waar [voornaam minderjarige] zijn
uiteindelijke verblijfplaats moet hebben als teruggeleiding wordt gelast, beantwoord te worden in de
tussen partijen aanhangig gemaakte bodemprocedure, en past deze vraag niet in deze procedure
waarin slechts een ordemaatregel wordt getroffen. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat het
niet in lijn is met de aard en strekking van het verdrag om teruggeleiding te gelasten naar een
specifiek adres. De rechtbank gaat dan ook voorbij aan het verzoek van de moeder om de
teruggeleiding van [voornaam minderjarige] te gelasten naar een specifiek adres en zal de
teruggeleiding gelasten naar [woonplaats 1] , Hongarije.

Uitvoerbaar bij voorraadverklaring

Ingevolge artikel 13 lid 5 van de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering (hierna: de
Uitvoeringswet) schorst een eventueel hoger beroep de tenuitvoerlegging van de beschikking, tenzij
de rechter in het belang van het kind op verzoek of ambtshalve anders bepaalt. De rechtbank acht het
wenselijk dat [voornaam minderjarige] een eventuele uitspraak in hoger beroep in Nederland kan
afwachten en zal het verzoek van de moeder om de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren
afwijzen. De rechtbank zal de terugkeer gelasten op uiterlijk 
3 mei 2021, zijnde de derde (werk)dag na afloop van de termijn waarbinnen hoger beroep tegen de
onderhavige beslissing kan worden ingediend.

Spiegelovereenkomst / vaststellingsovereenkomst

Partijen hebben in cross border mediation een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin zij twee
regelingen zijn overeengekomen, één voor het geval de teruggeleiding van [voornaam minderjarige]
naar Hongarije zou worden gelast en één voor het geval het teruggeleidingsverzoek zou worden
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afgewezen. Partijen hebben nog niet verzocht de vaststellingsovereenkomst op te nemen in de
beschikking. Mochten zij hiertoe binnen drie dagen na de beslissing op het teruggeleidingsverzoek
alsnog een gezamenlijk verzoek doen, dan zal de rechtbank tot opname overgaan.

Kosten

De moeder verzoekt de vader te veroordelen tot betaling van een nog te specificeren bedrag aan de
moeder ter zake van de gemaakte kosten die zij in verband met de ontvoering en teruggeleiding heeft
gemaakt en nog dient te maken, alsmede kosten rechtens.

De rechtbank overweegt dat op grond van artikel 26 lid 4 van het Verdrag en artikel 13 lid 5 van de
Uitvoeringswet de vader, zo nodig, kan worden veroordeeld tot betaling van de door de moeder
gemaakte noodzakelijke kosten in verband met de achterhouding en teruggeleiding van [voornaam
minderjarige] . De door de moeder gemaakte kosten tot teruggeleiding zijn niet nader gespecificeerd
en lenen zich daarom niet voor toewijzing. Voor wat betreft de proceskosten ziet de rechtbank in de
omstandigheid dat het een familiezaak betreft, aanleiding om de proceskosten tussen partijen te
compenseren.

Ten overvloede

De rechtbank overweegt tot slot en volledig ten overvloede dat uit de overgelegde stukken en het
verhandelde ter zitting duidelijk naar voren is gekomen dat de ouders de zorg over [voornaam
minderjarige] op basis van goed vertrouwen en onderling respect hebben willen verdelen, maar dat
de (geografische) afstand die tussen hen is ontstaan na het uiteengaan heeft geleid tot andere
verwachtingen van elkaar als ouders en ieders rol in de opvoeding van [voornaam minderjarige] . Het
is hen niet gelukt om de verwachtingen op elkaar af te stemmen en overeenstemming te bereiken
over de gewone verblijfplaats van [voornaam minderjarige] . Het is vooral voor [voornaam
minderjarige] spijtig dat deze discussie is ontstaan, waardoor hij lange tijd zijn moeder niet (fysiek)
heeft kunnen zien. Het is zonder meer positief te noemen dat het de ouders nu is gelukt via cross
border mediation in een vaststellingsovereenkomst overeenstemming te bereiken over een (nieuwe)
zorgregeling en dat er inmiddels frequent (video)contact plaatsvindt tussen [voornaam minderjarige]
en de moeder. De rechtbank spreekt de hoop uit en acht de ouders in staat om met de duidelijkheid
die deze beslissing hen kan geven in combinatie met de door henzelf gemaakte afspraken in de
vaststellingsovereenkomst, het vertrouwen in elkaar te hervinden en het gezamenlijk ouderschap op
een hernieuwde basis voort te zetten waarbij [voornaam minderjarige] de mogelijkheid wordt
geboden om met beide ouders een goede band op te bouwen.

De rechtbank:

gelast de terugkeer van de minderjarige:

- [naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 2018 te [geboorteplaats] ;

naar Hongarije uiterlijk op 3 mei 2021, waarbij de vader [voornaam minderjarige] dient terug te
brengen naar [woonplaats 1] , Hongarije, en beveelt, indien de vader nalaat [voornaam minderjarige]
terug te brengen naar [woonplaats 1] , Hongarije, dat de vader [voornaam minderjarige] met de
benodigde geldige reisdocumenten aan de moeder zal afgeven uiterlijk op 3 mei 2021, opdat de
moeder [voornaam minderjarige] zelf mee terug kan nemen naar [woonplaats 1] , Hongarije;
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bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen;

*

stelt partijen in de gelegenheid binnen drie dagen na heden de tussen hen gesloten
vaststellingsovereenkomst in het geding te brengen;

houdt iedere verdere beslissing ten aanzien van het verzoek tot opname van de
vaststellingsovereenkomst in de beschikking aan tot 17 april 2021;

*

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.Th.W. van Ravenstein, A. Emmens en T.M. Coppes, rechters,
tevens kinderrechters, bijgestaan door mr. K. Willems als griffier, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 14 april 2021.

Van deze beschikking kan -voor zover er definitief is beslist- hoger beroep worden ingesteld binnen
twee weken (artikel 13 lid 7 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering) na de dag van de
uitspraak door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof Den Haag. In geval van
hoger beroep zal de terechtzitting bij het hof - in beginsel - plaatsvinden in de derde of vierde week
na deze beslissing.
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 22-04-2021

Datum publicatie 19-05-2021

Zaaknummer C/15/298841 / FA RK 20-412

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Echtscheiding in Nederland uitgesproken, na eerdere echtscheidingsprocedures in
[stad], Verenigde Arabische Emiraten.

Eenhoofdig gezag van de vrouw. Veroordeling van de man tot afgifte van de
minderjarigen met een dwangsomverplichting.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2021/72 

Uitspraak

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/298841 / FA RK 20-412

Beschikking d.d. 22 april 2021 betreffende de echtscheiding

in de zaak van:

[de vrouw] , zo genaamd blijkens de overgelegde Nederlandse vertaling van de huwelijksakte,
blijkens de basisregistratie personen genaamd:

[de vrouw] ,

wonende te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. E.B. Doganer, gevestigd te Amsterdam,

tegen

ECLI:NL:RBNHO:2021:4128

RECHTBANK NOORD-HOLLAND
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

[de man] , zo genaamd blijkens de overgelegde Nederlandse vertaling van de huwelijksakte, blijkens
de overgelegde kopie van het paspoort genaamd:

[de man] ,

wonende te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten,

hierna te noemen de man,

advocaat mr. H. Hassan, gevestigd te Almere.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van de vrouw, ingekomen op 29 januari 2020;

- het verweerschrift, met bijlagen, van de man, ingekomen op 28 augustus 2020;

- de reactie op verweerschrift, met bijlagen, van de vrouw, ingekomen op 1 november 2020;

- de brieven van de vrouw, ingekomen op 12 februari 2021 met bijlagen en op 1 maart 2021.

De mondelinge behandeling heeft, tegelijk met de zaak C/15/297880 / FA RK 19-7570,
plaatsgevonden op 19 februari 2021.

Bij die gelegenheid zijn verschenen de vrouw bijgestaan door mr. E.B. Doganer en mr. H. Hassan
namens de man. Voorts zijn verschenen [vertegenwoordiger van de raad] namens de Raad voor
de Kinderbescherming (verder: de Raad) en de [tolk] , die ten behoeve van de vrouw is
opgetreden als tolk in de Arabische taal. De vrouw en mr. E.B. Doganer zijn fysiek ter zitting
gehoord en mr. H. Hassan is telefonisch gehoord. De man is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet
verschenen.

De minderjarige [de minderjarige 1] is, gelet op zijn leeftijd, in de gelegenheid gesteld zijn mening
kenbaar te maken in een telefonisch onderhoud met de kinderrechter op 15 april 2021 om 15.30
uur. Dit gesprek heeft echter niet plaatsgevonden. De kinderrechter heeft in een tijdsbestek van
ongeveer 20 minuten tot drie maal toe telefonisch contact gezocht met het door de advocaat van
de man opgegeven telefoonnummer. Daarbij is gebleken dat de minderjarige op dat nummer niet
bereikbaar was.

Op verzoek van de advocaat van de man is de minderjarige nogmaals in de gelegenheid gesteld
om te worden gehoord en wel op 22 april 2021 om 13.30 uur, waarbij via mr. Hassan het
telefoonnummer van de griffier is doorgegeven aan de minderjarige.

De rechter en de griffier hebben op 22 april 2021 van 13.25 uur tot 13.45 uur bij de telefoon met
het opgegeven nummer gewacht. In dit tijdsbestek is er niet op dit nummer gebeld.

Partijen zijn met elkaar gehuwd op [datum] te [plaats] , Syrië. Partijen hebben de Syrische
nationaliteit.

Tijdens het huwelijk van partijen zijn geboren de minderjarigen:

- [de minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten,

- [de minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten,

1 De procedure

2 De beoordeling
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

- [de minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten;

- [de minderjarige 4] , geboren op [geboortedatum] in de gemeente [gemeente] .

Ten aanzien van laatstgenoemde minderjarige is bij deze rechtbank, locatie Alkmaar, aanhangig
een door de vrouw ingediend verzoekschrift tot ontkenning vaderschap (C/15/311961 / FA RK 21-
117). In die procedure is bij beschikking van 3 maart 2021 [bijzonder curator] te Alkmaar benoemd
tot bijzondere curator.

[de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3] verblijven sinds oktober 2019 bij
de man in [stad] .

De rechtbank in [stad] heeft op verzoek van de man een vaststellingsdocument van de
echtscheiding tussen partijen afgegeven op 10 september 2017. Deze (herroepbare)
echtscheiding vindt zijn grondslag in “verstoting van de vrouw” door de man op 28 juni 2017,
welke Islamitische wetgeving in [stad] wordt toegepast. In dit document is geen voorziening
getroffen met betrekking tot de minderjarigen. De echtscheiding is niet ingeschreven in de
Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens.

De voorzieningenrechter in deze rechtbank, locatie Alkmaar, heeft bij uitvoerbaar bij voorraad
verklaard vonnis van 17 februari 2020:

a. de man veroordeeld om binnen uiterlijk 36 uur na betekening van dit vonnis over te gaan tot
afgifte van [de minderjarige 1] , [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3] aan de vrouw;

b. het vonnis, voor het geval de man niet vrijwillig uitvoering heeft gegeven aan de hiervoor
uitgesproken veroordeling, uitvoerbaar bij lijfsdwang verklaard en de vrouw verlof verleend om de
man met behulp van de sterke arm van politie en justitie voor de duur van maximaal 90 dagen in
gijzeling te doen stellen;

c. de man veroordeeld om binnen uiterlijk 36 uur na betekening van dit vonnis over te gaan tot
afgifte aan de vrouw van de paspoorten van de minderjarigen, op straffe van verbeurte van een
dwangsom van € 500,-- per dag indien gedaagde in gebreke blijft met de nakoming daarvan, met
een maximum van € 10.000,--;

d. de man veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de vrouw tot op heden begroot op €
975,96.

De rechtbank in [stad] heeft bij beslissing van 12 augustus 2020 het verzoek van de man om de
echtscheiding uit te spreken afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank geoordeeld dat de man niet
heeft kunnen aantonen dat de vrouw schade heeft veroorzaakt aan de zijde van de man. Voorts
heeft de rechtbank daarbij de minderjarigen aan de man toegewezen.

De rechtbank Den Haag heeft bij beschikking van 17 augustus 2020 de terugkeer van [de
minderjarige 1] , [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3] naar Nederland gelast uiterlijk op 3
september 2020, waarbij de man de minderjarigen dient terug te brengen naar Nederland en
beveelt, indien de man nalaat de minderjarigen terug te brengen naar Nederland, dat de man de
minderjarigen met de benodigde geldige reisdocumenten aan de vrouw zal afgeven uiterlijk op 3
september 2020, opdat de vrouw de minderjarigen zelf mee terug kan nemen naar Nederland.

Bij beschikking van 19 oktober 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag de beschikking van de
rechtbank Den Haag van 17 augustus 2020 bekrachtigd in die zin dat het hof de terugkeer van de
minderjarigen naar Nederland gelast uiterlijk op 2 november 2020, waarbij de man de
minderjarigen dient terug te brengen naar Nederland en beveelt, indien de man nalaat de
minderjarigen terug te brengen naar Nederland, dat de man de minderjarigen met de benodigde
geldige reisdocumenten aan de vrouw zal afgeven uiterlijk op 2 november 2020, opdat de vrouw
de minderjarigen zelf mee terug kan nemen naar Nederland.
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2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

De vrouw heeft verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de echtscheiding
tussen partijen uit te spreken. Zij heeft gesteld dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

Ter onderbouwing van het verzoek heeft de vrouw in het inleidende verzoekschrift het
volgende aangevoerd. Hoewel dit niet uit de echtscheidingsbeslissing van de rechtbank in
[stad] van 10 september 2017 blijkt, heeft de vrouw ingestemd met de verstoting en dus
met de echtscheiding. Zij heeft dit in een telefonisch onderhoud met de behandelende
rechter aldaar duidelijk aangegeven, maar die instemming is niet in de uitspraak opgenomen.
Daarbij zou de man de echtscheiding dus nog kunnen herroepen en de verstoting ongedaan
kunnen maken. Dit maakt dat de echtscheiding niet in Nederland kan worden ingeschreven,
omdat de echtscheiding onherroepelijk moet zijn en omdat een echtscheiding door verstoting
in strijd is met de Nederlandse openbare orde, tenzij uit de uitspraak blijkt dat de vrouw
daarmee instemt. De vrouw heeft dan ook belang bij het verzoek tot echtscheiding.

De man heeft het verzoek van de vrouw weersproken en verzocht, voor zover mogelijk
uitvoerbaar bij voorraad:

a. primair: het verzoek van de vrouw aan te houden en, na het uitspreken van de
echtscheiding in [stad] , uw rechtbank onbevoegd te verklaren;

b. subsidiair: als de rechtbank zich bevoegd acht om kennis te nemen van het verzoek van
de vrouw, het verzoek van de vrouw tot toepassing van het Nederlandse recht af te wijzen;

c. meer subsidiair: als de rechtbank heeft bepaald dat het Nederlandse recht van toepassing
is, de vrouw niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoeken, dan wel die verzoeken af te
wijzen.

De man heeft ter onderbouwing van zijn standpunt het volgende aangegeven. De op 10
september 2017 uitgesproken echtscheiding kan binnen 90 dagen na de uitspraak worden
herroepen volgens de wetgeving in [stad] . De man heeft binnen de gestelde wettelijke
termijn op 27 september 2017, door middel van herroeping de verstoting ongedaan
gemaakt. Omdat sprake is van een eerder aanhangig gemaakte procedure in een vreemde
staat tussen dezelfde partijen met hetzelfde onderwerp, kan de rechtbank de onderhavige
procedure aanhouden op grond van het bepaalde in artikel 12 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). De man heeft daarbij belang, omdat hij in [stad] al vele
kosten heeft moeten maken. Partijen hebben de Syrische nationaliteit, dus het is onduidelijk
waarom de vrouw van mening is dat Nederlands recht van toepassing is. De vrouw heeft
geen ouderschapsplan overgelegd en zij heeft ook geen pogingen gedaan om tot een
ouderschapsplan te komen.

Ter onderbouwing van haar standpunt heeft de vrouw in de reactie op verweerschrift nog
het volgende aangevoerd. Naar eigen zeggen van de man heeft hij de verstoting die ten
grondslag lag aan de echtscheiding van 10 september 2017 herroepen. Nadat duidelijk was
dat de relatie tussen partijen definitief over was en de man de minderjarigen naar [stad] had
ontvoerd, heeft de man in [stad] een nieuw verzoek tot echtscheiding ingediend. Dat
verzoek tot echtscheiding is afgewezen bij beslissing van 12 augustus 2020, omdat de man
niet heeft kunnen aantonen dat de vrouw schade heeft veroorzaakt aan de zijde van de
man. Er is thans geen in het buitenland lopende echtscheidingsprocedure meer op basis
waarvan toepassing zou moeten worden gegeven aan artikel 12 Rv. De rechtbank kan het
onderhavige verzoek dan ook behandelen en er is geen reden tot onbevoegdverklaring.

De vrouw is het niet eens met de beslissing van de rechtbank in [stad] dat het gezag over
de minderjarigen aan de man is toegewezen. Daarom heeft zij een afzonderlijk verzoek over
het gezag ingediend, geregistreerd onder het hierboven onder 1.2. weergegeven zaak- en
rekestnummer.

Nu ten tijde van de indiening van het verzoekschrift de gewone verblijfplaats van de vrouw
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2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

2.9.1.

2.9.

zich in Nederland bevond en zij daar sinds ten minste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan
die indiening verblijfplaats had, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om te
oordelen over het verzoek tot echtscheiding.

Op grond van artikel 815, lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), voor
zover hier van belang, dient een (inleidend) verzoekschrift tot echtscheiding een
ouderschapsplan te bevatten ten aanzien van de minderjarige kinderen van partijen over
wie zij al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen. Nu het ouderschapsplan in de wet is
geformuleerd als een processuele eis bij een verzoek tot echtscheiding heeft de rechtbank
de bevoegdheid een echtgenoot in het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk te
verklaren, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat het ouderschapsplan redelijkerwijs
niet kan worden overgelegd (artikel 815, lid 6 Rv).

Door de vrouw is geen ouderschapsplan overeenkomstig artikel 815, lid 2 Rv overgelegd. De
vrouw heeft gesteld dat het niet mogelijk is om met de man tot een ouderschapsplan te
komen. Mediation in het kader van de teruggeleidingsprocedure is niet gelukt, nu de man
daar opeens geen zin meer in had. Hij had tijdens de (telefonische) zitting echter
meegedeeld daaraan mee te willen werken, maar hij stelt dat hij zich door de rechtbank
onder druk gezet voelde. Nadien is er geen contact meer geweest tussen partijen. De uiterst
moeizame communicatie tussen partijen blijkt ook uit voormelde beschikking van het
Gerechtshof Den Haag van 19 oktober 2020.

Nu de vrouw voldoende heeft gemotiveerd dat het voor haar op dit moment redelijkerwijs
niet mogelijk is een door beide partijen akkoord bevonden ouderschapsplan over te leggen,
zal de rechtbank de vrouw ontvangen in haar verzoek tot echtscheiding.

Op grond van artikel 10:56 van het Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht op het verzoek
tot echtscheiding van toepassing.

Gelet op de stukken en hetgeen op de mondelinge behandeling naar voren is gebracht, is
de rechtbank van oordeel dat het verzoek tot echtscheiding als op de wet gegrond kan
worden toegewezen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de man aanvankelijk
verweer heeft gevoerd op de wijze zoals hierboven onder 2.8.3. en 2.8.4. is weergegeven.

Ter zitting heeft de advocaat van de man echter verklaard dat de man zijn verweer tegen de
bevoegdheid van de Nederlandse rechter, de toepassing van het Nederlandse recht, de
duurzame ontwrichting van het huwelijk en het niet overleggen van een ouderschapsplan,
niet langer handhaaft. Daarnaast wordt in aanmerking genomen dat naar het oordeel van de
rechtbank is komen te vast te staan dat er op dit moment geen beletselen (meer) zijn in de
vorm van in het buitenland aanhangige procedures, op grond waarvan het onderhavige
verzoek tot echtscheiding zou dienen te worden aangehouden.

gezag

De vrouw heeft in de onder 1.2. vermelde gezagsprocedure met zaak- /rekestnummer
C/15/297880 / FA RK 19-7570 verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te
bepalen dat:

a. primair: de man wordt ontzet uit het ouderlijk gezag, althans het gezamenlijk gezag over
de minderjarigen wordt beëindigd en dat alleen de vrouw belast wordt met het ouderlijk
gezag over de minderjarigen;

b. subsidiair: voor zover de vrouw niet is belast met het ouderlijk gezag, de vrouw wordt
belast met het ouderlijk gezag over de minderjarigen en dat het ouderlijk gezag van de man
over de minderjarigen wordt beëindigd;

c. meer subsidiair: de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen bij haar zal zijn, in die zin dat
de minderjarigen hun hoofdverblijf bij de vrouw in Nederland zullen hebben;
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2.9.2.

d. in alle gevallen: de man binnen uiterlijk drie dagen na de te geven beschikking dient over
te gaan tot afgifte van de minderjarigen aan de vrouw op straffe van verbeurte van € 2.000,-
- voor elke dag dat de man in gebreke blijft met de nakoming daarvan;

e. de man wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Ter onderbouwing van het verzoek heeft de vrouw het volgende aangevoerd. Hoewel dit
niet uit de echtscheidingsbeslissing van de rechtbank in [stad] van 10 september 2017 blijkt,
kan de vrouw instemmen met de echtscheiding. In die beschikking is geen voorziening
getroffen met betrekking tot de minderjarigen.

De man heeft de minderjarigen voor een kort vakantiebezoek met instemming van de vrouw
meegenomen naar [stad] , echter hij weigert de minderjarigen terug te brengen naar
Nederland en/of aan de vrouw mee te geven. De vrouw heeft daarvan aangifte gedaan en
een verzoek tot teruggeleiding van de minderjarigen ingediend bij de Centrale Autoriteit.

De gezagssituatie na echtscheiding naar het recht van [stad] is de vrouw niet bekend. Zij
gaat ervan uit dat er sprake is van gezamenlijk gezag. Partijen hadden overeenstemming
over het feit dat de minderjarigen na de echtscheiding hun gewone verblijfplaats bij de
vrouw zouden hebben, derhalve dat zij in Nederland bij de vrouw zouden gaan wonen en
verblijven. Partijen hebben ook ongeveer twee jaar uitvoering gegeven aan deze afspraak.
Onverminderd de procedure tot teruggeleiding acht de vrouw het van belang dat zij alleen
wordt belast met het gezag.

Partijen zijn vanuit [stad] in de zomer van 2017 naar Nederland gekomen voor een
vakantiebezoek bij een familielid/kennis van de vrouw. Op enig moment is de man, zonder
enige aankondiging en medeweten van de vrouw, vertrokken naar [stad] en heeft hij de
vrouw en de minderjarigen achtergelaten in Nederland. Desondanks heeft de vrouw omwille
van de minderjarigen altijd goed contact gehouden met de man en getracht de verhoudingen
tussen partijen niet te verstoren. Zo kwam de man af en toe naar Nederland om de
minderjarigen te zien en ook gingen de minderjarigen tijdens schoolvakanties (kort) met de
man mee naar [stad] . Dit ging altijd in goed overleg en de man bracht hen ook altijd op tijd
terug. In de zomer van 2019 hebben Syrische buren van de vrouw na een ruzie tussen hen
en de vrouw de man gebeld en meegedeeld dat de vrouw een “slechte vrouw” is omdat zij
niet gesluierd is en contact met mannen zou hebben. De vrouw betwist dit. Naar aanleiding
hiervan is de man naar Nederland gekomen en heeft, onder het mom van een “korte
vakantie” de minderjarigen met instemming van de vrouw op 17 oktober 2019 meegenomen
naar [stad] . De afspraak was dat hij hen op 26 oktober 2019 weer zou terugbrengen naar
Nederland. Dat is niet gebeurd. De man heeft via een begeleider van Vluchtelingenwerk aan
de vrouw laten weten dat de minderjarigen niet meer zullen terugkeren naar Nederland en
dat hij hen bij zich zal houden, omdat hij vindt dat de vrouw een “slechte vrouw” is. De man
handelt puur uit wraak jegens de vrouw en hij wil haar pijn doen door de minderjarigen bij
haar weg te houden. Daarmee handelt de man niet in het belang van de minderjarigen. Ook
maakt de vrouw zich ernstig zorgen dat de man de minderjarigen vanuit [stad] zal
meenemen naar Syrië, zodat ze helemaal van de radar verdwijnen.

Als het mocht lukken de minderjarigen weer naar Nederland te laten komen, wil de vrouw
uitsluiten dat de man hen nogmaals kan meenemen naar het buitenland. Daarmee wordt
voorkomen dat de minderjarigen worden blootgesteld aan de zeer onveilige situatie in Syrië.
Ook handelt de man in strijd met het omgangsrecht van de vrouw met de minderjarigen en
heeft de man telefoon/whatsapp contact met de vrouw geblokkeerd in die zin dat de vrouw
niet meer met de minderjarigen mag communiceren.

Het contact tussen partijen is thans ernstig verstoord. Als er al contact is, dan wordt de
vrouw voortdurend beschuldigd en beledigd door de man dan wel door diens familie.

Op grond van het vorenstaande raken de minderjarigen klem of verloren tussen de ouders
als partijen gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag.

De minderjarigen hadden hun gewone verblijfplaats in Nederland. Hoewel er sprake is van
kinderontvoering heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.
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2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.

2.9.8.

De man heeft verweer gevoerd en verzocht de verzoeken van de vrouw af te wijzen.

Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft de man het volgende aangegeven. Partijen
zouden aanvankelijk alleen voor een kort vakantiebezoek van 15 juni 2017 tot en met 26
juni 2017 in Nederland blijven. De vrouw wilde hier langer blijven met de minderjarigen. De
man gaf aan dat hij daar geen bezwaar tegen had, maar dat hij terug moest in verband met
zijn werk. De vrouw heeft vanuit Nederland de man constant bedreigd dat hij de
minderjarigen niet meer zou zien als hij haar financieel niet zou ondersteunen. Ook moest hij
regelen dat het verblijfsrecht van de vrouw in [stad] zou worden ingetrokken, zodat zij asiel
kon aanvragen in Nederland. Hij voelde zich gedwongen om mee te werken omdat hij de
minderjarigen niet kwijt wilde raken. De vrouw heeft op allerlei manieren misbruik gemaakt
van de zwakke positie van de man. Door de handelwijze van de vrouw voelt de man zich
belazerd. Zij heeft van alle kanten willen profiteren. De minderjarigen worden mishandeld
door de vrouw en haar vriend. De minderjarigen hebben het goed in [stad] en willen zelf ook
niet terug naar Nederland.

Omdat de minderjarigen niet hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben, komt de
Nederlandse rechter geen rechtsmacht toe. De minderjarigen wonen sinds 17 oktober 2019
in [stad] en hebben hun leven daar weer opgepakt zoals voorheen. Ze gaan naar school en
hebben hun eigen vrienden. Zij worden niet door de man mishandeld, maar wel door de
vrouw. De vrouw en de minderjarigen hebben een asielvergunning voor bepaalde tijd. Dit
kan elk moment worden ingetrokken, omdat de IND een onderzoek is gestart naar het
asielrelaas van de vrouw, hetgeen op onwaarheid zou berusten. Daarnaast heeft de
rechtbank in [stad] bepaald dat de man het volledige gezag krijgt over de minderjarigen.
Hoewel de vrouw daartegen in hoger beroep is gegaan, is de uitspraak in hoger beroep
bekrachtigd.

De Raad heeft ter zitting het volgende naar voren gebracht. Er is bij de Raad niets bekend
over bemiddeling bij de omgang. De vraag is voorts op welke wijze er authentieke informatie
van de minderjarigen kan worden verkregen over hun woon- en leefsituatie en wensen
daaromtrent. Zij staan onder de invloedssfeer van uitsluitend de man, dus vanwege hun
loyaliteit is het lastig. De man heeft de minderjarigen ontvoerd, waardoor de gewone
verblijfplaats van de minderjarigen niet in [stad] is. De Raad heeft geen informatie over het
wel en wee van de minderjarigen in [stad] . Het is zorgelijk dat er geen contact is tussen de
vrouw en de minderjarigen. Dat is de grootste zorg van de Raad. De Raad kan nu geen
advies geven over het gezag, de hoofdverblijfplaats en de verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken (verder: zorgregeling). De Raad biedt een onderzoek aan naar het gezag,
de hoofdverblijfplaats en de zorgregeling. Zo nodig kan dat onderzoek worden uitgebreid
naar een beschermingsonderzoek. Gelet op het feit dat de minderjarigen feitelijk in [stad]
verblijven zou dat onderzoek vrij lang kunnen duren. Ook kan de vraag worden gesteld in
hoeverre een dergelijk onderzoek haalbaar en uitvoerbaar is.

De rechtbank overweegt als volgt.

De vrouw heeft ter zitting verzocht het hierboven onder 2.9.1. weergegeven verzoek niet
langer aan te merken als een verzoek tot gezagswijziging in een bodemprocedure maar als
nevenvoorziening in de echtscheidingsprocedure. Dit heeft ermee te maken dat het als
afzonderlijk verzoek niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1:253n, eerste lid, BW. Daarin is
immers bepaald dat bij een verzoek tot gezagswijziging sprake moet zijn van niet met elkaar
gehuwde ouders of een van hen, terwijl in de situatie van partijen (nog) sprake is van met
elkaar gehuwde ouders, alles aldus de vrouw.

De advocaat van de man heeft ter zitting hiertegen verweer gevoerd met het argument dat
zij daarop niet terstond inhoudelijk kan reageren.
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2.9.9.

2.9.10.

2.9.11.

2.9.12.

2.9.13.

De rechtbank zal gemeld verzoek van de vrouw aanmerken als nevenvoorziening in de
onderhavige procedure. Naar het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van strijd met
de goede procesorde en is de man niet geschaad in zijn (proces)belangen, nu hij zich
inhoudelijk heeft kunnen verweren, hetgeen hij ook heeft gedaan door indiening van een
verweerschrift tegen het verzoek van de vrouw inzake het gezag.

Allereerst dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of zij bevoegd is van het verzoek
van de vrouw kennis te nemen, nu de minderjarigen feitelijk in [stad] verblijven. Daartoe
overweegt de rechtbank als volgt.

De vrouw, de man en de minderjarigen bezitten de Syrische nationaliteit.

Het verzoek betreft een geschil over het gezag en valt als zodanig binnen het materiële
toepassingsgebied van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november
2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (Brussel II bis). Ingevolge
artikel 8, eerste lid, Brussel II bis zijn ter zake de ouderlijke verantwoordelijkheid bevoegd
de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone
verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.

Partijen verschillen van mening over de gewone verblijfplaats van de minderjarigen ten
tijde van de indiening van het verzoek van de vrouw op 6 december 2019.

De man heeft betoogd dat de minderjarigen hun gewone verblijfplaats ten tijde van het
aanhangig maken van de zaak in [stad] hebben, nu ze daar hun oude leven met school en
vrienden hebben opgepakt, alles aldus de man.

De rechtbank is van oordeel dat de minderjarigen in Nederland hun gewone verblijfplaats
hebben gekregen nadat zij naar Nederland zijn gekomen in de zomer van 2017. Het gaat bij
het begrip gewone verblijfplaats om de plaats waarmee het kind maatschappelijk de
nauwste bindingen heeft. Dat dit Nederland betreft blijkt uit de omstandigheden dat de
minderjarigen in Nederland zijn geschreven in de BRP, zij op een Nederlandse school hebben
gezeten, de moeder voor zichzelf en de minderjarigen asiel heeft aangevraagd en deze
status ook hebben gekregen, en de minderjarigen vanaf september 2017 tot aan hun
vertrek op 17 oktober 2019 naar [stad] , Verenigde Arabische Emiraten, onafgebroken in
Nederland hebben gewoond.

Onder deze omstandigheden kan een periode van ruim twee jaar verblijf van de
minderjarigen in Nederland niet als tijdelijk worden gezien, nog daargelaten dat ook een
tijdelijk verblijf zou kunnen leiden tot een verandering van de gewone verblijfplaats. Daarbij
is nog van belang dat de man na september 2017 verschillende malen in Nederland is
geweest om tijd door te brengen met de minderjarigen. Ook zijn de minderjarigen
verschillende malen op vakantie geweest bij de man in [stad] . Daaruit leidt de rechtbank af
dat de man kennelijk had ingestemd met een langdurig verblijf van de minderjarigen in
Nederland, zodat daarmee de gewone verblijfplaats van de minderjarigen in [stad] is
opgegeven en een gewone verblijfplaats in Nederland is verkregen.

Hieraan doet niet af dat volgens de stelling van de vader de IND een heronderzoek is
gestart naar het asielrelaas van de moeder. Daargelaten dat de moeder deze stelling heeft
betwist is de rechtmatigheid van het verblijf van de minderjarigen slechts een van de
relevante factoren voor het bepalen van de gewone verblijfplaats. De rechtbank kent aan
deze omstandigheid geen doorslaggevende betekenis toe.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de minderjarigen vanaf
september 2017 hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben verkregen. Naar het
oordeel van de rechtbank is die gewone verblijfplaats sindsdien niet veranderd door de
overbrenging van de minderjarigen door de man naar [stad] op 17 oktober 2019, nu reeds
op 17 augustus 2020 door de rechtbank Den Haag is geoordeeld, zoals bekrachtigd bij
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2.9.14.

2.9.15.

2.9.16.

2.9.17.

2.9.18.

2.9.19.

2.9.20.

beschikking van het gerechtshof Den Haag van 19 oktober 2020, dat er sprake is van
ongeoorloofde achterhouding door de man. Met inachtneming hiervan is de Nederlandse
rechter bevoegd om kennis te nemen van het verzoek met betrekking tot voorziening in het
gezag over de minderjarigen. Hiermee is ook gegeven dat de rechtbank te [stad] niet
bevoegd was te beslissen op een verzoek tot voorziening in het gezag over de
minderjarigen. Voor zover de rechtbank te [stad] met haar beslissing van 12 augustus 2020
het eenhoofdig gezag aan de man heeft toegekend zal de rechtbank hierop derhalve geen
acht slaan.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord welk rechtsstelsel toepasselijk is op het
verzoek met betrekking tot het gezag. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt.

Nu met inachtneming van het vorenstaande de minderjarigen hun gewone verblijfplaats in
Nederland hebben, is de Nederlandse rechter bevoegd om naar het recht van Nederland te
beslissen op het verzoek tot voorziening in het gezag over de minderjarigen.

Op grond van het Nederlandse recht is de vrouw sinds 5 september 2017, toen zij zich met
de minderjarigen in Nederland vestigde - naast de man - van rechtswege met het ouderlijk
gezag over de minderjarigen belast. De man en de vrouw zijn immers gehuwd, zodat zij op
grond van artikel 1:251 lid BW gezamenlijk het gezag uitoefenen over de staande het
huwelijk van partijen geboren minderjarigen.

De rechtbank overweegt dat de hoofdregel in het Nederlandse recht is dat ouders na
echtscheiding het ouderlijk gezag gezamenlijk blijven uitoefenen. De rechtbank acht in dit
geval wijziging van het gezag in het belang van de minderjarigen noodzakelijk omdat er een
onaanvaardbaar risico bestaat dat de minderjarigen klem of verloren raken tussen de
ouders, indien deze gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. Voorts is niet te
verwachten dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt. Daartoe is het
volgende redengevend.

De minderjarigen hebben hun gewone verblijfplaats in Nederland. De man heeft hen echter
zonder toestemming van de vrouw overgebracht naar [stad] . Er is al langere tijd geen enkel
contact tussen partijen. In beginsel zijn de minderjarigen gebaat bij contact met beide
ouders, tenzij feiten en/of omstandigheden dit anders maken. Daarvan is in de onderhavige
zaak niet gebleken. Daar komt bij dat de man geen enkel initiatief heeft getoond om het
contact tussen de vrouw en de minderjarigen te herstellen. Hoewel de Raad heeft
aangeboden een onderzoek in te stellen naar het gezag, de hoofdverblijfplaats en de
zorgregeling, ziet de rechtbank daartoe geen aanleiding en acht de rechtbank zich
voldoende voorgelicht om een beslissing te nemen, mede gelet op het praktische probleem
dat de man en de minderjarigen in [stad] verblijven.

Op grond van het vorenstaande zal het (primaire) verzoek van de vrouw worden
toegewezen op na te melden wijze.

Nu het primaire verzoek van de vrouw wordt toegewezen op na te melden wijze,
behoeven het subsidiaire en meer subsidiaire verzoek van de vrouw geen verdere
bespreking.

Het verzoek van de vrouw tot afgifte van de minderjarigen door de man zal als op de wet
gegrond worden toegewezen.

Gelet op het feit dat de man meerdere beslissingen van (Nederlandse) rechters niet is
nagekomen, ziet de rechtbank aanleiding tot het opleggen van een dwangsom, waarbij de
hoogte van de dwangsom zal worden gematigd en aan de te verbeuren dwangsommen na
te noemen maximum zal worden verbonden.
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2.9.21.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

In het over en weer gestelde en gelet op de aard van de procedure zal de rechtbank
bepalen dat elk van partijen de eigen kosten draagt. Het verzoek van de vrouw dat de man
wordt veroordeeld in de kosten van de procedure wordt afgewezen.

De rechtbank:

spreekt de echtscheiding uit tussen partijen, gehuwd te [plaats] , Syrië op [datum] ;

bepaalt dat het gezag over de minderjarigen [minderjarigen] :

- [de minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten,

- [de minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten,

- [de minderjarige 3] , geboren op [geboortedatum] te [stad] , Verenigde Arabische Emiraten,

alleen toekomt aan de vrouw;

veroordeelt de man om binnen uiterlijk drie dagen na de datum van deze beschikking over te
gaan tot afgifte van voornoemde minderjarigen aan de vrouw, op straffe van verbeurte van een
dwangsom verbeurt van € 500,-- voor elke dag dat de man in gebreke blijft met de nakoming
daarvan, met een maximum van € 10.000,--;

verklaart deze beschikking met betrekking tot het gezag en de dwangsomveroordeling
uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.I.A.C. Angenent-Bakker, rechter, tevens kinderrechter, en
in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier A.M. Bergen op 22 april 2021.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een
advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende
partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie
maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in
te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op
andere wijze bekend is geworden en overeenkomstig artikel 820 lid 2 Rv openlijk bekend is
gemaakt.

3 De beslissing
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