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Voorwoord

Met het verschijnen van dit rapport is ons "dossieronderzoek echtscheidin-
gen 1982" afgerond. Reeds eerder is over twee andere onderdelen gerappor-
teerd, en wel over de scheidingsprocedure(in het Nederlands Juristenblad) en
over de alimentatie bij echtscheiding (WODC-rapport nr. 76).

Op deze plaats willen wij nogmaals iedereen bedanken die aan het onder-
zoek heeft meegewerkt. Dat geldt in het bijzonder mw. B.J.W. Docter-Scham-
hardt vanwege haar niet aflatende inzet om tot betrouwbare resultaten te ge-
raken. En voorts met name de heer dr. G.J. Veerman (raadadviseur bij het
WODC) en de heer mr. E. Lukács en mw. mr. S.F.M. Wortmann (raadadviseur
bij respectievelijk medewerker van de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht
van het Ministerie van Justitie). Zij hebben van meet af aan als een informele
begeleidingscommissie gefungeerd. Dankzij de heer drs. P.A.M.M. van Meel
en mw. drs. C.M.A. Kleijwegt-de Wit (Directie Kinderbescherming van het
Ministerie van Justitie) konden in het laatste concept van dit rapport enkele
belangrijke correcties worden aangebracht.

Tot slot een woord van dank aan onze collega's op het WODC voor hun kriti-
sche opmerkingen, aan de medewerkers van het Bureau Dataverwerking van
het WODC voor hun onmisbare steun en aan mw. T. Reckers en mw. M. Over-
water voor het verzorgen van de tekstverwerking.
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Samenvatting

In aansluiting op een dossieronderzoék naar alimentatieregelingen (Van
der Werff, 1987) leek het nuttig tevens gegevens te verzamelen omtrent rech-
terlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij scheiding.
Immers, de wetgeving ten aanzien van beide onderwerpen is de laatste jaren
sterk in beweging.

Op het terrein van het omgangsrecht was door anderen al enig onderzoek
verricht. Daarvan is in dit rapport een overzicht gegeven. Wat ontbrak, was
een landelijk beeld van de mate waarin de rechter betrokken is bij de totstand-
koming van een omgangsregeling, van zijn redenen om verzoeken voor het
treffen van een omgangsregeling toe of af te wijzen en van de bemoeienissen
van de Raad voor dé Kinderbescherming op dit gebied. Evenmin was het dui-
delijk in hoeverre kinderen bij de scheiding door de rechter werden gehoord.

In overleg met de stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie
van Justitie, werden enkele onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen
luiden onder meer:
- In hoeveel en in welke gevallen is het gezag over de kinderen bij de schei-

ding aan de moeder respectievelijk de vader toegewezen? Zijn er wat dit be-
treft verschillen tussen jongens en meisjes?

- In hoeveel en in Welke gevallen is op het moment van de scheiding of in een
later stadium een beroep gedaan op de rechter of de kinderrechter voor het
vastleggen van een onderling afgesproken omgangsregeling dan wel voor
het vaststellen van een omgangsregeling?

- In hoeveel en in welke gevallen is in een later stadium een beroep gedaan
op de kinderrechter in verband met conflicten en hoe zijn deze beslecht?

- In hoeveel en in welke gevallen is het verzoek tot het vaststellen van een
omgangsregeling toegewezen respectievelijk afgewezen?

- In hoeverre beantwoorden de vastgestelde omgangsregelingen en de wijze
van gezagsvoorziening aan de wensen van de ouders en de betrokken
kinderen?

- Hoe luidt de inhoud van de getroffen omgangsregelingen?
- Zijn er verschillen tussen de rechtbanken in het percentage gevallen

waarin een omgangsregeling in het vonnis of de beschikking is vermeld, en
in de mate waarin minderjarige kinderen zijn gehoord?

Een steekproef bestaande uit 1695 scheidingsdossiers van in 1982 door de
rechtbanken uitgesproken scheidingen vormde de basis voor dit onderzoek.
Daarnaast zijn bij zes rechtbanken dossiers onderzocht van in 1984 door de
kinderrechter afgedane verzoeken tot vaststelling van een omgangsregeling
die werden ingediend nadat de scheiding was uitgesproken en van verzoeken
tot wijziging van een eerder door de rechtbank vastgestelde omgangs-
regeling.

Gezagsregeling
.In de periode 1977 tot en met 1983 werd over 89% van de betrokken kinde-

ren het gezag bij de scheiding aan de moeder toegewezen en over 11 % aan de,
vader. Binnen onze onderzoekgroep bleken geen significante verschillen in
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1 toewijzing te bestaan voor wat betreft het geslacht van het kind. Wel kreeg de
vader vaker de oudere kinderen toegewezen: van de kinderen ouder dan zes
jaar werd in 1982 5% aan de vader toegewezen, en van de kinderen boven de
15 jaar ruim 20%.

Indien er meer kinderen waren, kwam het wel voor dat de voogdij over de
kinderen werd verdeeld. Van "verdeelde" voogdij bleek sprake te zijn bij 5%
van de scheidingen met kinderen.

In 92% van de gevallen was de beslissing over de gezagsvoorziening con-
form de wens van de beide ouders. De motivering van de gezagsvoorziening
luidde in 91% van de zaken "in het belang van het kind". In 40% werd de wens
van beide ouders genoemd. Er is kennelijk sprake van een standaardmoti-
vering en een standaardafwikkeling.

Door een beslissing van de Hoge Raad is het sinds mei 1984 mogelijk het
gezamenlijke gezag na scheiding te laten voortduren. Gegevens over de mate
waarin dit gebeurt, zijn niet voorhanden.

Omgangsregeling vastgelegd of vastgesteld door de rechter bij de scheiding
In 1971 - het jaar waarin het echtscheidingsrecht'fundamenteel is ver-

anderd - is voor het eerst een bepaling in de wet opgenomen over het recht
op omgang (art. 161, lid 5, Boek 1, BW). Deze bepaling was als voorlopig be-
doeld. Volgens de bepaling, die nog steeds van kracht is, kan de rechter op
verzoek van één of beide ouders een regeling treffen inzake de omgang tussen
de kinderen en de ouder-niet-voogd.

Indien de ouders onderling niet tot overeenstemming kunnen komen over
de omgang, kunnen zij beiden of kan een van hen de rechter verzoeken een
omgangsregeling vast te stellen. Het komt ook voor dat een onderling over-
eengekomen omgangsregeling in de einduitspraak wordt opgenomen.

Een recht op omgang is in de wet nog niet vastgelegd. In de jurisprudentie
wordt evenwel van het bestaan van zodanig recht uitgegaan.

In 1982 werden naar schatting 3000 verzoeken om een omgangsregeling op
het moment van de scheiding, bij de rechter ingediend. Dit 1,5 in 14% van de
scheidingszaken waarbij één of meer minderjarige kinderen betrokken waren.
In de meeste gevallen werd dit verzoek toegewezen (n= circa 2500; 83%). In
14% van de gevallen werd het verzoek afgewezen en een enkele maal werd het
verzoek later ingetrokken of heeft de rechter de beslissing aan de kinderrech-
ter overgelaten. Dit betekent derhalve dat de rechter in ongeveer 12% van de
scheidingszaken waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, op 'verzoek
van één of beide ouders een omgangsregeling had opgenomen in het vonnis
of de bijbehorende voogdijbeschikking: in 3% een door'de ouders onderling
overeengekomen regeling, in 7% een regeling waarmee de ouders uiteindelijk
beiden instemden, en in 2% van de gevallen een regeling die niet de instem-
ming van beide ouders had. In de gevallen waarin de ouders geen over-
eenstemming konden bereiken, heeft de rechter. veelal de beslissing genomen
die hij in het belang van het kind achtte.

Naarmate de kinderen jonger waren, blijkt door de rechter vaker een om-
gangsregeling te zijn vastgelegd of vastgesteld, voor 17% van de kinderen
jonger dan zes jaar en voor 1 % van de kinderen ouder dan 15 jaar. Dat gold
evenzeer voor bezoekregelingen die buiten de rechter om tot stand kwamen,
zo blijkt uit onderzoek van Griffiths en Hekman (1985).

In dit opzicht bleek geen verschil te bestaan tussen jongens en meisjes en
tussen kinderen die aan de vader en kinderen die aan de moeder waren toe-
gewezen.

I'n zaken met en zonder kinderalimentatieplicht bleek het percentage door
de rechter vastgestelde of vastgelegde omgangsregelingen niet significant te
verschillen. Voorts bleek dat in het verzoek een omgangsregeling vast te stel-
len, zelden de plicht of de bereidheid tot het betalen van kinderalimentatie
was aangevoerd om het verzoek kracht bij te zetten. Ook de rechter en de kin-
derrechter refereerden in hun beslissing sporadisch aan de bereidheid tot het
betalen van kinderalimentatie.



De inhoud van de omgangsregelingen kwam in 80% van de gevallen neer op
regelmatig of vaak-contact (68% één of twee dagen per twee of drie weken,
12%,één of twee dagen per week of vaker).

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal door de rechter vastgelegde of vast-
gestelde omgangsregelingen in scheidingszaken waarbij minderjarige kinde-
ren zijn betrokken, varieert van 6 tot 37% per arrondissement.

Vaststelling van een omgangsregeling door de kinderrechter
In 1984 zijn naar schatting 1200 verzoeken aan de kinderrechter gedaan tot

het vaststellen van een omgangsregeling door gescheidenen ("latere vaststel-
ling"). Van de verzoeken tot latere vaststelling die niet werden ingetrokken,
werd circa 60% toegewezen. Gerelateerd aan het aantal scheidingen waarbij
minderjarige kinderen waren betrokken, die in een jaar werden uitgesproken,
bedroeg het aantal omgangsregelingen dat door de kinderrechter werd vast-
gesteld landelijk ongeveer 2%. Dit percentage was bij alle zes onderzochte
rechtbanken vrijwel gelijk.

De verzoeken tot latere vaststelling blijken over het algemeen wat, moei-
lijker gevallen te betreffen dan de verzoeken tot vastlegging of vaststelling
van een omgangsregeling die direct bij .de scheiding aan de rechter zijn ge-
daan. Uiteindelijk waren de ouders het in 75% van de gevallen eens met de in-
houd van de regeling die de kinderrechter in de beschikking opnam. Van de
door de rechter vastgelegde of vastgestelde regelingen had 84% de instem-
ming van beide ouders (zie tabel a). Verzoeken van de voogd(es) werden vaker
afgewezen dan de verzoeken'van de ouder-niet-voogd (respectievelijk 67% én
39% afgewezen).

Tabel a: Door de rechter en de kinderrechter getroffen omgangsrègelingen; steekproef* uit in 1982
uitgesproken scheidingen respectievelijk in 1984 door de kinderrechter toegewezen ver-
zoeken (in procenten)

omgangsregeling in uitspraak opgenomen rechter kinder-
rechter

in % van aantal scheidingen met kinderen 12 2
waarvan:
- onderlinge omgangsregeling vastgelegd; ouders eens 28 4
- na bemiddeling omgangsregeling vastgesteld; ouders eens 56 71
- na bemiddeling omgangsregeling vastgesteld; één ouder niet

eens 16 25

totaal. 100% 100%

Wijziging van de omgangsregeling door de kinderrechter
Aan de kinderrechter kan worden verzocht een voorziening inzake de om-

gang tussen het kind en de niet met het gezag belaste ouder te wijzigen. Dat
kan op grond van het feit dat omstandigheden zijn gewijzigd, •of dat bij de
vaststelling van de voorziening van onjuiste of onvolledige gegevens is uitge-
gaan (art. 162 BW).

Het aantal verzoeken tot wijziging van een omgangsregeling bedroeg in
1984 naar schatting 400. Zij werden voor het overgrote deel binnen vier jaar na
de scheiding ingediend. Van deze verzoeken, voor zover zij niet werden in-
getrokken, werd 75% toegewezen.

De aard van de gevraagde wijziging van een eerdere uitspraak van de rech-
ter of de kinderrechter kwam in circa 30% neer op een verzoek de regeling op
te heffen; in circa 40% van de gevallen ging het om een uitbreiding en in 10%
van de gevallen om een beperking van de regeling, terwijl men in circa 20%
van de gevallen niet zozeer de frequentie veranderd wilde zien, maar veeleer
het tijdstip waarop contact zou plaatsvinden of er een vakantieregeling bij
wilde hebben.

Het horen van minderjarigen
Onder de vigerende wetsbepalingen beslist de rechter niet over het gezag

3



(en de omgang) dan nadat hij de minderjarige van 12 jaar of ouder in de ge-
legenheid heeft gesteld hem zijn mening kenbaar te maken (art. 902b Rv.). De
bedoeling van de wetgever was dat de kinderen mondeling zouden worden ge-
hoord. Tot 5 juli 1982 gold de bepaling dat de rechter niet besliste over de ge-
zagsvoorziening (en de omgang) dan nadat hij het kind dat 14jaar of ouder
was, zo mogelijk. had gehoord. Deze bepaling was dus vrijblijvender, al werd
de rechter daarin niet geheel vrij gelaten. Bovendien lag de leeftijdsgrens
hoger dan in de nieuwe bepaling.

Voor kinderen van 12 of 13 jaar is op 5 juli 1982 dus een relatief ingrijpende
wetswijziging wat betreft het "horen" ingetreden. Blijkens de gegevens in de
dossiers heeft deze wijziging' duidelijk gevolgen gehad voor deze categorie
kinderen: voor de wetswijziging werd van 39% de mening omtrent het gezag
vernomen, daarna van 71%. Deze kinderen blijken met name relatief veel
vaker schriftelijk te hebben gereageerd. Het percentage van hen dat monde-
ling is gehoord, is evenwel niet significant toegenomen (zie tabel b).

Tabel b: Overzicht van mondelinge en/of schriftelijke contacten'van kinderen van 12 jaar of ouder
met de rechter inzake de definitieve gezagsregeling, voor en na inwerkingtreding van art.
902b Rv.; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen (in procenten) '

mondeling mondeling en/of
schriftelijk

voor na voor na

kinderen van 14 jaar of ouder 30 33 74 78
kinderen van 12 jaar of ouder 28 32 64 76
kinderen van 12 of 13 jaar 25 32 39 71

Zoals uit tabel b blijkt, is na de wetswijziging van de groep kinderen van 14
jaar of ouder een wat hoger percentage "gehoord" in verband met de defini-
tieve gezagsregeling. Bij de groep kinderen van, 12 jaar of ouder is deze toe-
name duidelijker: van 64% ervoor naar 76% erna.

Van de kinderen van 14 jaar of ouder blijken er onder de oude wet naar ver-
houding vrijwel evenveel te zijn "gehoord" ais van de kinderen van 12 jaar of
ouder onder de nieuwe wet, en wel respectievelijk 30% tegen 32% mondeling,
en in het totaal 74% tegen 76% mondeling en/of schriftelijk. Het laatst-
genoemde percentage varieerde in de tweede helft van 1982 - dus onder de
huidige wet - van 29% tot 94%.per rechtbank.

De beslissing van de rechter omtrent het gezag over kinderen die waren
"gehoord", was in vrijwel alle gevallen conform de wens van deze kinderen.

Van de kinderen die volgens de geldende wet (zo mogelijk) dienden te wor-
den "gehoord" en voor wie bij de scheiding een verzoek tot een omgangsrege-
ling was ingediend, heeft ruim een derde zijn mening aan de rechter kenbaar
gemaakt over de te nemen omgangsbeslissing. De beslissing van de rechter
over de omgangsregeling voor kinderen die werden "gehoord", was in 69%
conform de wens van deze kinderen. Blijkens de motivering nam de rechter in
de overige gevallen in het belang van het kind een andere beslissing.

In verband met de verzoeken aan de kinderrechter inzake de omgangsrege-
ling bleek ruim 50% van de kinderen van 12 jaar of ouder zijn mening over de
te nemen beslissing aan de kinderrechter kenbaar te hebben gemaakt. Op een
enkele uitzondering na besliste de kinderrechter conform de wens van de kin-
deren die waren "gehoord

Wat de redenen zijn dat niet alle kinderen van 12 respectievelijk 14 jaar of
ouder zijn "gehoord", waarom tegen de bedoeling van de wetgever in het
"horen" zo vaak schriftelijk gebeurde en waarom bij de ene rechtbank relatief
meer kinderen werden "gehoord" dan bij de andere, is uit onze gegevens niet
te destilleren. Kinderen zijn overigens niet verplicht hun mening kenbaar te
maken, sommigen zijn hiertoe mogelijk niet bereid geweest. Dat deze bereid-
heid van de kinderen en de beïnvloeding van de ouders op dit punt per regio
verschilde, is echter niet aannemelijk.
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De Raad voor de Kinderbescherming
In het algemeen geldt dat de rechter niet mag beslissen over de definitieve

regeling van het gezag dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de Raad
voor de Kinderbescherming (art. 902a Rv.). Bij sommige rechtbanken bleek
men hiertoe een schriftelijke procedure te hebben ontwikkeld,.zodat de Raad
bij veel zaken niet in persoon op de zitting of het ouderverhoor aanwezig be-
hoefde te zijn. Het zou uit een oogpunt van efficiency aan te bevelen zijn deze
werkwijze op grotere schaal toe te passen.

De Raad voor Kinderbescherming heeft in 1983 in circa 4% van de schei-
dingszaken waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, advies aan de
rechter uitgebracht over de definitieve gezagsvoorziening op grond van een
speciaal daartoe ingesteld onderzoek. Dit gegeven is ontleend aan een van de
jaarverslagen van de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justi-
tie. Uit ons dossieronderzoek bleek dat dit percentage in 1982 eveneens onge-
veer 4 bedroeg: in 1 % van de zaken betrof het alleen de regeling van het ge-
zag, en in 3% zowel de regeling van het gezag als de omgang. Daarnaast
bleek in nog eens 1% van de zaken alleen advies te zijn uitgebracht over de
omgangsregeling. Van de adviezen over de gezagsregeling werd 95% gevolgd
en van die over de omgangsregeling 79%.

De kinderrechter had bij 40% van de verzoeken inzake een omgangsrege-
ling waarover hij uiteindelijk besliste, de beschikking over een advies van de
Raad voor de Kinderbescherming.. Deze adviezen werden in 90% van de ge-
vallen gevolgd.

Besluit
De rechter dient bij de scheiding een beslissing te nemen omtrent het ge-

zag. Uit dit dossieronderzoek krijgt men de indruk dat zich hier weinig proble-
men voordeden. Er was een standaardtoewijzing van het gezag over de kinde-
ren aan de moeder; de vader kreeg in 11 % van de zaken het gezag, waarbij wat
meer over oudere kinderen. Exacte gegevens over de mate waarin thans ge-
bruik wordt gemaakt van de sinds 1984 bestaande mogelijkheid het gezamen-
lijke gezag na scheiding te laten voortduren, zijn nog niet beschikbaar, Voorts
werd een standaardmotivering gehanteerd, namelijk het belang van het kind
en de wens van de beide ouders.

Ten aanzien van het horen van de kinderen werd geconstateerd dat dit veel
schriftelijk gebeurde, dat 24% van,de kinderen in het geheel niet werd ge-
hoord en dat in sommige arrondissementen dit percentage nog, beduidend
hoger lag. In de gevallen waarin het kind werd gehoord, nam de rechter de ge-
zagsbeslissing nagenoeg altijd conform de wens van de kinderen.

Ten aanzien van de omgangsregeling leken er wat meer problemen te zijn.
Er waren bijvoorbeeld wat meer raadsadviezen en wat meer afwijzende beslis-
singen. Uit.de dossiers blijkt dat vrij vaak sprake was van bemiddelingspogin-
gen, die veelal resulteerden in eenregeling waarmee beide ouders konden in-
stemmen. Opmerkelijk is dat de rechter relatief weinig ingeschakeld werd met
het oog op een omgangsregeling, namelijk bij 14% van de scheidingen met
kinderen. Uit enquêtes onder gescheidenen, uitgevoerd in de tachtiger jaren,
bleek dat er bij 50% tot 75% omgang was tussen het kind en de elders wonen-
de ouder. In de meeste gevallen regelden de ouders (en de kinderen) de om-
gang kennelijk zelf. Van Wanzelen (1987) constateerde dat het merendeel van
de kinderen tussen 9 en 13 jaar het goed vond vaste afspraken over de om-
gang te maken.

Bij de echtscheidingsprocedure voor de gewone rechter werden kennelijk
over het algemeen die omgangsregelingen getroffen die niet al te moeilijk
waren. Gevallen die moeilijker lagen, werden vaker in een later stadium aan de
kinderrechter voorgelegd. Niettemin slaagden diverse betrokkenen er veelal in
het eens te worden. In hoeverre de getroffen regelingen ook nageleefd
werden, valt met dit onderzoek niet aan te geven. Uit ander onderzoek komt
naar voren dat in circa de helft van de gevallen problemen waren over de om-
gangsregeling. Los van de vraag of er problemen waren, bleek verder dat in
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20% tot 40% van de gevallen een of beide ouders zich niet aan de regeling
hield, ongeacht of die door de rechter was vastgelegd of vastgesteld, dan wel
alleen onderling was overeengekomen.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

In het onderzoek waarvan hier verslag zal worden gedaan, gaat het ons er
om meer inzicht te verkrijgen in de rechterlijke uitspraken over de regeling van
het gezag en de omgangsregeling bij scheiding, het "horen" van kinderen in
verband met deze beslissingen en in de rol van de Raad voor de Kinderbe-
scherming bij de totstandkoming van deze regelingen. Daartoe is een dossier-
onderzoek verricht. Het onderzoek heeft in de eerste plaats betrekking op de
in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen., Daarnaast zijn dos-
siers onderzocht van in 1984 door de kinderrechter afgedane verzoeken tot
vaststelling van een omgangsregeling, die werden ingediend nadat de schei-
ding was uitgesproken, en van verzoeken tot wijziging van een eerder door de
rechter vastgestelde omgangsregeling.

Bij het begin van het onderzoek waren reeds gegevens over de gezagsrege-
ling en de omgangsregeling uit diverse bronnen aanwezig. Wat ontbrak,
waren landelijke gegevens over rechterlijke uitspraken over de omgangsrege-
ling. Dat was met het oog op het aanhangige wetsontwerp betreffende de om-
gang bij scheiding de voornaamste reden dit onderzoek te doen. Alvorens over
te gaan tot een beschrijving van de opzet en de resultaten van ons onderzoek,
volgt een overzicht van de wetgeving en de jurisprudentie op dit terrein en van
reeds aanwezige onderzoeksgegevens over de regeling van het gezag en de
omgang bij scheiding.

1.2 Wetgeving en jurisprudentie

Sinds 1901 is in de wet vastgelegd') dat na echtscheiding een van beide
ouders door de rechter belast wordt met het gezag over hun minderjarige kin-
deren2). Deze krijgt de voogdij, de andere ouder krijgt veelal de toeziende
voogdij. Tot op heden geldt deze wettelijke regeling.

Tot 1971 was wettelijk geen regeling vastgelegd met betrekking tot de om-
gang tussen het kind en de na de scheiding niet met het gezag belaste ouder.
Uiteraard stond het de ouders vrij onderling een regeling te treffen. In 1971 -
het jaar waarin het echtscheidingsrecht fundamenteel is veranderd - is voor
het eerst een bepaling in de wet opgenomen over het recht op omgang (art.
161, lid 5 Boek 1 BW). Deze bepaling was als voorlopig bedoeld. Volgens de
bepaling, die nog steeds van kracht is, kan de rechter op verzoek van beide
ouders of van een van hen een regeling treffen inzake de omgang tussen de
kinderen en de ouder-niet-voogd.

Indien de ouders onderling niet tot overeenstemming kunnen komen over
de omgang, kunnen zij beiden of kan een van hen de rechter verzoeken een
omgangsregeling vast te stellen. Het komt ook voor dat een onderling over-
eengekomen omgangsregeling in de einduitspraak wordt opgenomen.

Een recht op omgang is in de wet nog niet vastgelegd. In de jurisprudentie
wordt evenwel van het bestaan van zodanig recht uitgegaan. Dit recht op om-

De noten zijn achterin het rapport te vinden.
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gang wordt afgeleid uit het in artikel 8, eerste lid, van het Europees Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
(EVRM) neergelegde recht op eerbiediging van het gezinsleven.

Momenteel is een wetsvoorstel bij het parlement in behandeling, waarin
wordt voorgesteld het recht op omgang expliciet in de wet vast te leggen3).
Voorgesteld wordt in het eerste lid van artikel 161a te bepalen dat het kind en,
de ouder die niet tot voogd is benoemd, recht op omgang met elkaar hebben.
De rechtbank stelt bij gelegenheid van de scheiding of op een later tijdstip op
vordering of verzoek van de ouders of van een van hen een regeling inzake de
uitoefening van het omgangsrecht vast. Het recht op omgang kan slechts op
beperkte gronden door de rechter worden ontzegd4). In het algemeen zal het
van praktisch belang zijn dat een regeling inzake de omgang hetzij in onder-
ling overleg tussen de ouders en zo mogelijk het kind tot stand komt, hetzij
vastgesteld wordt door de rechter. Een omgangsregeling wordt in het nieuwe
artikel 161a echter niet als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld voor het kunnen
uitoefenen van het recht op omgang.

Het thans aanhangige wetsontwerp is beperkt tot de regeling van de om-
gang in verband met scheiding. Voorstellen tot regeling van de omgang in
andere gevallen, waarin een kind zijn gewoon verblijf niet bij beide ouders of
een van hen heeft, zullen worden opgenomen in het in voorbereiding zijnde
wetsvoorstel, waarin de regeling van het gezag - zowel binnen als buiten het
huwelijk - wordt herzien. Een concept-wetsvoorstel, getiteld "Nadere rege-
ling van de ouderlijke zorg voor minderjarige kinderen en van de omgang", is
daartoe in mei 1986 voor advies toegezonden aan een aantal instanties. In het
concept wordt onder andere voorgesteld dat op verzoek van de ouders het ge-
zamenlijk gezag na scheiding kan voortduren. Indien de ouders niet met
elkaar gehuwd zijn en dat ook niet zijn geweest, komt het gezag hen gezamen-
lijk toe als zij van hun voornemen daartoe aantekening doen in de voogdij-
registers. Laatstgenoemd voorstel komt reeds voor in het voorontwerp Herzie-
ning van het Afstammingsrecht. Verder heeft iedere ouder bij wie het kind zijn
gewone verblijfplaats niet heeft, recht op omgang met het kind. De bepalingen
met betrekking tot de omgang tussen een ouder en zijn kind stemmen overeen
met die van de regeling van de omgang in verband met scheiding (wets-
voorstel 18964). Ook wordt voorgesteld dat de rechter op verzoek van degene
die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat en die bloedver-
want in de tweede graad is van het kind of die het kind gedurende tenminste
een jaar heeft verzorgd en opgevoed, een omgangsregeling met het kind kan
vaststellen. Tenslotte is voorgesteld dat de ouder bij wie het kind zijn gewone
verblijfplaats niet heeft, desgevraagd door derden op de hoogte wordt gesteld
van belangrijke feiten die de verzorging en opvoeding van het kind onmiddel-
lijk betreffen. Die derde moet beroepshalve over deze informatie beschikken.
Tot zover de inhoud van het concept-wetsvoorstel.

Door een beslissing van de Hoge Raad van 4 mei 19845) is het nu al moge-
lijk dat in sommige gevallen beide ouders na de scheiding gezamenlijk met
het gezag belast blijven. De Hoge Raad heeft zich voor deze beslissing mede
gebaseerd op artikel 8 EVRM. Op 21 maart 1986 besliste de Hoge Raad dat -
mede in het licht van artikel 8 EVRM - ouders die niet met elkaar zijn ge-
huwd, door de rechter met de ouderlijke macht kunnen worden bekleed6).

De afgelopen 10 jaar hebben er met betrekking tot de regeling van het gezag
en van de omgang in de jurisprudentie dus belangrijke ontwikkelingen plaats-
gevonden. Van eminent belang wat betreft de regeling van het gezag na schei-
ding is de uitspraak van de Hoge Raad van 4 mei 1984, waardoor gezamenlijk
gezag na scheiding mogelijk werd. Wat betreft de regeling van de omgang, is
geen duidelijke caesuur in de jurisprudentie aan te wijzen; de ontwikkeling is
daar meer geleidelijk gegaan (zie De Boer, 1982).



1.3 Indeling van het rapport

Het eerstvolgende hoofdstuk bevat een beschrijving van de gegevens die op
dit moment voorhanden zijn over de regeling van het gezag en de omgang bij
scheiding in ons land. Hoofdstuk 3 handelt over de vraagstelling van het on-
derzoek en de onderzoekgroep. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resulta-
ten vermeld van het onderzoek, gebaseerd op de scheidingsdossiers. Behalve
de gezagsregeling en de omgangsregeling wordt aandacht besteed aan de
adviezen van de Raden voor de Kinderbescherming, de rechterlijke motiverin-
gen en het "horen" van de minderjarigen. In hoofdstuk 5 komen de verzoeken
tot latere vaststelling en wijziging van de omgangsregeling aan de kinderrech-
ter aan de orde.
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2 Onderzoeksgegevens over de regeling
van het gezag en de omgang in
Nederland

In deze paragraaf volgt een weergave van gegevens die op dit moment be-
schikbaar zijn over de regeling van het gezag en de omgang bij scheiding, voor
zover deze ons land betreffen. Voor de-gegevens over de praktijk in andere lan-
den kan worden verwezen naar het artikel van Duintjer-Kleijn (1981). Zij behan-
delt daarin in kort bestek onder meer de wetgeving met betrekking tot de om-
gang in diverse andere landen en besteedt aandacht aan enkele belangwek-
kende buitenlandse studies7). Van Wamelen (1987) gaat in haar dissertatie
uitvoerig op deze materie in.

2.1 De regeling van het gezag

2.1.1 De regeling van het gezag in het algemeen en naar leeftijd van de kinderen

De Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie heeft over de
jaren 1977, 1978 en 1983 in haar jaarverslagen landelijke gegevens gepresen-
teerd over de regeling van het gezag bij scheiding. Die gegevens zijn ontleend
aan de vonnissen respectievelijk beschikkingen in zaken van echtscheiding
en scheiding van tafel en bed, waarbij het gezag over minderjarige kinderen
wordt geregeld 8).

In elk van de onderzochte jaren blijkt over 89% van de kinderen bij de schei-
ding het gezag aan de moeder te zijn toegewezen en over 11 % aan de vader.
De kinderen over wie het gezag reeds was geregeld op het moment van de
scheiding, bijvoorbeeld krachtens een ontheffing of een ontzetting van een of
beide ouders, zijn hier buiten beschouwing gelaten. In zes jaar tijd is in deze
verdeling geen verandering opgetreden9).

Het aantal kinderen dat bij een scheiding was betrokken, is in 1983 veel
groter dan in 1977 en 1978, nl. bijna 36.000 tegen ruim 26.000 in de beide
eerdere jaren.

Voorts blijkt uit deze onderzoeken dat toewijzing aan de vader vaker plaats-
vindt naarmate de kinderen ouder zijn (zie tabel 1).

Tabel 1: De verdeling van de toewijzing van het gezag over kinderen in scheidingszaken in 1977,
1978 en 1983, naar leeftijd van de kinderen, in procenten (aantal kinderen = 100%)

0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 20 jaar totaal

vader moeder vader moeder vader moeder vader moeder

1977 5 95 8 92 17 83 11 89
1978 5 95 9 91 16 84 11 89
1983 4 96 8 92 18 82 11 89

Bron: Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming.

Gaat men uit van het aantal scheidingszaken waarbij minderjarige kinderen
waren betrokken, dan blijkt dat in 8 à 9% van de zaken het gezag over alle kin-
deren uit het gezin aan de vader is toegewezen. Bij aanwezigheid van meer
dan één kind per gezin komt het voor dat de ene ouder het gezag over één of
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meer van de kinderen wordt toegewezen en de andere ouder het gezag over
het andere kind of de andere kinderen. In 1978 en 1983 is dat bij 5% van de
scheidingen voorgekomen. Ook hier geldt dat zaken waarin het gezag reeds
op andere wijze was geregeld, niet zijn meegeteld.

Over het voortduren van gezamenlijk gezag na scheiding - hetgeen sinds
mei 1984 mogelijk is - zijn nog geen exacte gegevens voorhanden. Uit een
speciale opgave van 13 rechtbanken blijkt dat in de periode 4 mei 1984 tot
1 maart 1987 op minstens 1800 verzoeken hiertoe is beslist9a).

2.1.2 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming over de regeling
van het gezag

Krachtens artikel 902a Rv beslist de rechter niet over de definitieve regeling
van de ouderlijke macht en voogdij dan na verhoor of behoorlijke oproeping
van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer de rechter daar behoefte
aan heeft, bijvoorbeeld omdat de ouders het niet eens zijn over de regeling van
het gezag, kan hij de Raad om advies vragen. Blijkens gegevens van de Direc-
tie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie heeft de rechter in 1983
in circa 7% van de scheidingszaken waarbij minderjarige kinderen waren be-
trokken, een dergelijk advies gevraagd. Naar aanleiding van deze verzoeken
bracht de Raad uiteindelijk in 4% van de scheidingszaken waarbij minder-
jarige kinderen waren betrokken, een schriftelijk advies uit inzake de defini-
tieve regeling van het gezag en in circa 2% uitsluitend over de voorlopige
voorziening. Deze adviezen waren gebaseerd op een onderzoek van een raads-
maatschappelijk werker ofwel op grond van een rapport van derden (bv. een
Medisch Opvoedkundig Bureau of een psycholoog). Het percentage "advies-
zaken" varieert enigszins per rechtbank10).

Er is dus een aantal zaken waarin de Raad ondanks het verzoek van de rech-
ter geen advies heeft uitgebracht, en wel in 1 % van de scheidingszaken waar-
bij minderjarige kinderen waren betrokken (in 1983). Dit betreft gevallen waar-
in de ouders het als gevolg van de bemoeienissen van de Raad uiteindelijk
toch eens waren geworden.

In de zaken waarin advies is uitgebracht door de Raad en die veelal moeilijk
liggen, blijkt het gezag relatief vaker aan de vader te zijn toegewezen (38% in
1983)11). Overigens wil dit niet zeggen dat er bij gezagstoewijzing aan de
vader per definitie sprake zal zijn van conflicten.

Problemen over de gezagsvoorziening doen zich evenwel niet alleen voor in
advieszaken. Ook in niet-advieszaken is de gezagsregeling in sommige geval-
len problematisch voor de ouders, zo blijkt uit een onderzoek dat in 1982 is uit-
gevoerd in Noord- en Midden-Limburg (Ruiter, Prins en Boogaard, 1984).

2.1.3 De mening van ouders en kinderen over de regeling van het gezag

De rechter dient zich wat betreft de regeling van het gezag bij scheiding niet
alleen te vergewissen van het oordeel van de ouders (art. 902 Rv.). Hij moet al-
vorens te beslissen de minderjarige van twaalf jaar of ouder in de gelegenheid
hebben gesteld hem zijn mening kenbaar te'maken (art. 902 b, lid 1 Rv). Ten
aanzien van kinderen onder de twaalf jaar is de rechter daartoe bevoegd (art.
902b, lid 2, Rv.). Deze bepaling is van kracht sinds 5 juli 1982. Voordien gold
sinds de herziening van het echtscheidingsrecht in 1971 de bepaling dat de
rechter geen beslissingen neemt over de gezagsvoorziening na echtscheiding
en omgangsregelingen dan nadat hij het kind dat veertien jaar of ouder is, zo
mogelijk heeft gehoord (art. 167, boek 1 BW, thans vervallen). De bedoeling
van de wetgever was dat de kinderen mondeling zouden worden gehoord.

Over de vraag in hoeverre de ouders en de kinderen met de getroffen ge-
zagsregeling konden instemmen, zijn slechts summiere gegevens beschik-
baar. Uit een onderzoek van Pot (1979)12), blijkt bv. dat ongeveer 6% van de
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zaken die zij onderzocht, de ouder die niet het gezag kreeg toegewezen, het
hiermee min of meer oneens was13).

Over het horen van kinderen door de rechter heeft het onderzoek van Gisolf
en Blankman (1980) informatie opgeleverd. Volgens hun bevindingen heeft de
rechter in Amsterdam in 197611977 20% gehoord van de minderjarigen van 14
jaar of ouder (de destijds geldende leeftijdsgrens) ten aanzien van wie een de-
finitieve gezagsvoorziening was gegeven bij de scheiding. Van vrijwel alle
overige minderjarigen waren ter zitting volmachten aanwezig, dat wil zeggen
door de minderjarige, zijn ouder(s) of een van de advocaten opgestelde brief-
jes, ondertekend door de minderjarige, waarin deze zijn wensen uitspreekt ten
aanzien van de gezagsvoorziening. Meer gegevens zijn ons over dit onderwerp
niet voorhanden. In hoeverre de Amsterdamse gegevens representatief zijn
voor de overige rechtbanken, zal uit het door ons uitgevoerde onderzoek
moeten blijken.

In dit verband is interessant het onderzoek van Van Wamelen (1987) die in
1981 op een aantal scholen in ons land 816 kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13
jaar naar hun mening en hun wensen heeft gevraagd over de bij scheiding ten
aanzien van hen te treffen regelingen. Er waren 100 kinderen in de onderzoek-
groep wier ouders waren gescheiden.

Driekwart van de kinderen was van mening dat de wet waarin wordt ge-
regeld dat de rechter aan kinderen van 12 jaar en ouder moet vragen bij welke
ouder ze na de scheiding willen wonen, een goede wet is. Van de kinderen die
deze mening niet waren toegedaan, vond ongeveer de helft dat ook kinderen
beneden de leeftijd van 12 jaar gehoord zouden moeten worden. De vraag of
de rechter ook kinderen jonger dan 12 jaar moet horen, werd door de helft van
alle kinderen bevestigend beantwoord en door een derde ontkennend.

Van Wamelen heeft de kinderen tevens gevraagd waar kinderen het beste
kunnen gaan wonen na een scheiding.,Een meerderheid van de kinderen - zo-
wel die van gescheiden als van niet-gescheiden ouders - bleek positief te
staan tegenover een bi-lokatieregeling, dat wil zeggen dat de kinderen afwis-
selend bij een van de ouders wonen.

Iets minder dan de helft van de kinderen bleek tegen verdeling van de kinde-
ren over beide ouders (gemengde toewijzing).

Vermeldenswaard is eveneens de visie van de kinderen op het functioneren
van vader en moeder als alleenstaande ouders. Een grote meerderheid van de
kinderen bleek van mening dat een ouderpaar beter voor een kind kan zorgen
dan een alleenstaande ouder, maar dat een vrouw ook best alleen voor een
kind kan zorgen. Ruim de helft van de kinderen was het er overigens niet mee
eens dat een moeder beter voor een kind kan zorgen dan een vader. Toch ver-
kozen de kinderen vaker de moeder dan de vader als woonouder na scheiding,
omdat de moeder in het algemeen meer beschikbaar is dan de vader, die
(meer) door zijn werk in beslag wordt genomen.

De beslissing bij welke ouder het kind na de scheiding gaat wonen, dient
volgens ruim de helft van de ondervraagde kinderen door vader, moeder en
kind gezamenlijk te worden genomen. Een derde van de respondenten meen-
de dat het kind hierover alleen moet kunnen beslissen.

2.2 De omgangsregeling

2.2.1 Rechterlijke uitspraken over de omgangsregeling

Landelijke gegevens over rechterlijke uitspraken met betrekking tot de
regeling van de omgang zijn niet beschikbaar. Wel zijn enkele regionale onder-
zoeken verricht.

In de eerste plaats kan melding worden gemaakt van het onderzoek "Om-
gang met elkaar" (Omgang, 1978). Daarin stond de totstandkoming van de om-
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gangsregeling centraal. In dat kader zijn in 1976 onder meer interviews gehou-
den met kinderrechters en secretarissen van Raden voor de Kinderbescher-
ming in zes arrondissementen in zuidelijk Nederland. Daarnaast zijn de dos-
siers geanalyseerd uit de jaren 1972 tot en met 1976 van de Raden voor de Kin-
derbescherming in deze arrondissementen; het betreft de gevallen waarin de
Raden op verzoek van de rechter of de kinderrechter of van partijen zelf advies
hebben uitgebracht in verband met verzoeken om een omgangsregeling. Het
ging om 678 verzoeken, waarbij 1248 kinderen waren betrokken. Een derde van
deze verzoeken was gedaan tijdens de scheidingsprocedure en tweederde in
een later stadium, waarbij het overwegend om eerste ("latere") vaststellingen
ging. Wijzigingsverzoeken kwamen weinig voor.

Uit het onderzoek valt af te leiden dat in de jaren 1972 tot en met 1975 in
ieder geval voor 5% van de betrokken kinderen een beroep op de rechter of de
kinderrechter is gedaan om een omgangsregeling vast te stellen.

Voorts blijkt dat de ouders zich hiervoor vooral tot de rechter wendden voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en binnen deze categorie met name
voor de categorie 5- tot 9-jarigen.

De resultaten geven evenwel geen volledig beeld van het aantal door de
rechter bij de scheiding vastgestelde omgangsregelingen in hetzij het vonnis,
hetzij de bijbehorende voogdijbeschikking. Alleen de gevallen die tot een
raadsadvies leidden, zijn in kaart gebracht. Bovendien is - zoals de onder-
zoekers opmerken - generaliseren voor heel Nederland van de gegevens van
deze zes zuidelijke rechtsgebieden niet goed mogelijk. Niettemin beslaat het
onderzoek 20% tot 25% van de in die jaren in ons land uitgesproken scheidin-
gen waarbij kinderen betrokken waren.

In de tweede plaats kan een drietal onderzoeken worden vermeld die zijn ge-
baseerd op rechtbankdossiers van scheidingszaken. Het oudste is dat van
Pot (1979). Zij trok een steekproef van 230 scheidingszaken waarbij minder-
jarige kinderen zijn betrokken, die van 1974 tot medio 1977 bij de rechtbank in
Groningen werden aangebracht. In 16% van deze zaken bleek de rechter te
zijn gevraagd een omgangsregeling vast te stellen. Hiervan werd 71% toege-
wezen. Dat komt erop neer dat in 10% van de scheidingszaken (= 22 zaken)
waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, in het scheidingsvonnis of de
bijbehorende voogdijbeschikking een omgangsregeling is vastgelegd of vast-
gesteld, terwijl in nog eens 1% enige tijd na de scheiding bij aparte beschik-
king door de kinderrechter een omgangsregeling werd vastgesteld. Van de
verzoeken aan de kinderrechter voor het vaststellen van een omgangsregeling
werd 50% afgewezen.

Pot concludeerde voorts dat de veronderstelling dat een omgangsregeling
een regeling is die voorkomt in zaken waarin ruziënde ouders het eerst oneens
zijn over de voogdij en vervolgens over een bezoekregeling, onjuist is. Er
waren twee groepen te onderkennen: een problematische, die het kleinste
was, en een niet-problematische. Als problematisch zijn beschouwd de zaken
waarin advies aan de Raad is gevraagd.

Verzoeken tot het vaststellen van een omgangsregeling gericht aan de kin-
derrechter, liggen in het algemeen gesproken moeilijker dan de verzoeken aan
de rechter tijdens de scheidingsprocedure, zo constateerde Pot (1979) voor de
onderzochte Groningse zaken. Dit leidde zij niet alleen af uit het feit dat er in
de zaken van de kinderrechter vaker om een raadsadvies is verzocht, maar ook
uit het grotere percentage afwijzingen. Ook uit het eerder genoemde onder-
zoek in Zuid-Nederland (Omgang, 1978) bleek dat verzoeken om een omgangs-
regeling ingediend bij de kinderrechter, vaker waren afgewezen dan verzoeken
die direct bij de scheiding of de voogdijtoewijzing waren gedaan, althans voor
zover daarover advies door de Raad was uitgebracht.

Al met al kan uit het onderzoek in Groningen (Pot, 1979) worden opgemaakt
dat van de (22) destijds toegewezen verzoeken aan de rechter tot het treffen
van een omgangsregeling in het scheidingsvonnis of in de bijbehorende voog-
dijbeschikking circa 14% (= 3 gevallen) problematisch lag. Dat komt neer op
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ruim 1% van alle onderzochte scheidingen waarbij minderjarige kinderen
waren betrokken.

Het tweede onderzoek dat is gebaseerd op rechtbankdossiers van schei-
dingszaken, is dat van Gisolf en Blankman (1980). Het betreft 960 scheidingen
waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, die in de periode van 1 sep-
tember 1976 tot en met 1 maart 1977 werden uitgesproken door de rechtbank
te Amsterdam. Ten aanzien van 4% van de betrokken kinderen werd een om-
gangsregeling vastgelegd in het scheidingsvonnis of de bijbehorende voogdij-
beschikking. Volgens de onderzoekers is dit percentage niet geheel nauwkeu-
rig, omdat niet alle regelingen zijn meegeteld die uiteindelijk door de kinder-
rechter werden vastgelegd.

Tot slot kan hier worden genoemd het onderzoek van Van Wamelen (1980).
Zij onderzocht 325 dossiers van scheidingszaken die in januari 1978 bij de
rechtbank Rotterdam aanhangig werden gemaakt. Onder de zaken waarin uit-
eindelijk de scheiding werd uitgesproken, waren er 161 met minderjarige kin-
deren. In 7% van deze zaken werd de rechter gevraagd te beslissen over de
omgangsregeling; tweederde van deze verzoeken, dat wil zeggen 5% van de
zaken met kinderen, resulteerde erin dat een omgangsregeling in hetzij het
vonnis, hetzij de bijbehorende voogdijbeschikking werd vastgelegd. Boven-
dien werd in 4% van de zaken expliciet vermeld dat er een onderlinge regeling
was.

De beschikbare onderzoekresultaten met betrekking tot rechterlijke uitspra-
ken over de omgangsregeling samenvattend, leidt tot tabel 2.

Tabel 2: Scheidingszaken waarbij een omgangsregeling met minderjarige kinderen is vastgelegd of
vastgesteld door de rechter of de kinderrechter, blijkens vier onderzoeken

arrondissement(en) jaar % met omgangsregeling

door
rechter

door kinder-
rechter

door rechter
of kinderrechter

Zuid-Nederland' 1972-1976 1 4 5
Groningen 1974-1977 10 1 11
Amsterdam 197611977 4 Z4
Rotterdam 1978 5 2-5

') Voor zover advies is gevraagd aan de Raad.

Uit deze cijfers komt naar voren dat in de jaren zeventig in zo'n 5% tot 11 %
van de scheidingszaken waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, door
de rechter of de kinderrechter een omgangsregeling is vastgelegd of vast-
gesteld.

Hoewel de onderzochte perioden slechts gedeeltelijk overlappen en de ver-
schillen tussen de arrondissementen met de tijd kunnen samenhangen, lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat het percentage "rechterlijke" omgangs-
regelingen per rechtbank verschilt.

Al deze gegevens hebben betrekking op de praktijk in de jaren zeventig.
Sindsdien heeft zich met name aan het einde van de jaren zeventig en in het
begin van de jaren tachtig in de jurisprudentie een belangrijke ontwikkeling
voltrokken en werd steeds duidelijker dat het recht op omgang in ons land
werd erkend (zie bv. De Boer, 1982). Een interessante vraag is of onder invloed
van deze gewijzigde opvattingen omgang na scheiding ook meer plaatsvindt
en in hoeverre de rechter vaker of minder vaak is ingeschakeld bij het regelen
van de omgang.

2.2.2 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming over de omgangsregeling

Niet alleen voor de gezagsvoorziening, maar ook voor het tot stand brengen
van een omgangsregeling wordt wel een beroep gedaan op de Raad voor de
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Kinderbescherming. Zo blijkt uit het onderzoek in Zuid-Nederland (Omgang,
1978) dat in de jaren 1972-1976 in de zes onderzochte arrondissementen totaal
in 629 zaken met het oog op de omgangsregeling een raadsadvies is gevraagd
door de rechter of door de kinderrechter. Ook bemiddelde de Raad in veel ge-
vallen bij het tot stand brengen van een omgangsregeling op verzoek van de
ouders zonder dat de rechter erin was gemengd (de "spreekuurcontacten").

In de onderzochte periode hadden de meeste verzoeken om advies in ver-
band met het vaststellen van een omgangsregeling, betrekking op zaken van
de kinderrechter. In welk deel van de gevallen waarin een verzoek in verband
met een omgangsregeling aan de rechter respectievelijk de kinderrechter is
gedaan, een raadsadvies is gevraagd, komt uit het onderzoek in Zuid-Neder-
land niet naar voren. Zeker is dat dat niet in alle gevallen is gebeurd.

Het reeds genoemde onderzoek van Pot (1979) geeft hierover, voor wat be-
treft de praktijk in Groningen in 1976-1977, wel informatie. Daaruit blijkt dat
zelden of nooit advies is gevraagd, wanneer werd verzocht in het scheidings-
vonnis een omgángsregeling vast te leggen. Werd het verzoek aan de rechter
een omgangsregeling te treffen gedaan op het moment dat de voogdijvoorzie-
ning aan de orde was, dan leidde dat in 31 % van de onderzochte zaken tot een
adviesaanvrage bij de Raad. Verzoeken die in een nog later stadium werden
gedaan en derhalve aan de kinderrechter werden voorgelegd, leidden in 75%
van de gevallen tot een verzoek om advies aan de Raad. Deze laatste catego-
rie betrof dus kennelijk zaken die in het algemeen gesproken veel moeilijker
lagen. Dat kan men, zoals reeds is opgemerkt, ook afleiden uit het feit dat de
verzoeken die aan de kinderrechter waren gericht, relatief vaak werden af-
gewezen.

Daarentegen blijkt uit het onderzoek in Rotterdam over de maand januari
1978 (Van Wamelen, 1980) dat de rechter in alle onderzochte gevallen waarin
hij besliste op een verzoek een omgangsregeling te treffen, een raadsadvies
had ingewonnen. De beslissing van de rechter bleek steeds conform het
advies van de Raad. Het ging in totaal om 12 gevallen. Blijkens het onderzoek
werd in Zuid-Nederland het advies van de Raad niet altijd gevolgd: in 5% van
de daar onderzochte adviezen besliste de rechter anders dan geadviseerd. Bij
een afwijzend advies van de Raad bleek overigens een beslissing van de
rechter in 14% van de gevallen niet meer nodig, omdat het verzoek werd inge-
trokken.

De meest voorkomende argumenten van de Raden waren in geval van
advies tot toewijzing blijkens het onderzoek in Zuid-Nederland (Omgang,
1978):
- in het belang van het kind;
- de wil van het kind; en
- ouder akkoord met,de regeling.

Voor de adviezen tot afwijzing werd als voornaamste redenen gegeven:
- de wil van het kind;
- in het belang van het kind;
- ouder-voogd(es) weigert medewerking; en
- gedrag, houding, motivatie verzoek(st)er.

De motiveringen in de beschikkingen van de kinderrechter, die in het kader
van het onderzoek in Zuid-Nederland eveneens zijn geanalyseerd, komen over
het geheel genomen sterk overeen met die van de raadsadviezen.

In dit verband kan worden vermeld dat met het oog op de motivering van het
advies tot toewijzing of afwijzing van de verzochte regeling van de omgang in
1976 richtlijnen zijn opgesteld door de Projectgroep Omgangsrecht "De Raad
in de Omgang". Dit gebeurde in opdracht van de Directie Kinderbescherming
van het Ministerie van Justitie. Daarin werden twee algemene criteria gefor-
muleerd, nl. "het belang van het kind" en "de haalbaarheid".

Deze richtlijnen zijn inmiddels achterhaald door de notitie "De Raad voor de
Kinderbescherming", die in 1983 door de Staatssecretaris van Justitie aan de
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Tweede Kamer is aangeboden en het daarop geente "Normenrapport II" van
de Directie Kinderbescherming. In de notitie wordt onder meer gesteld - zo-
wel met betrekking tot de gezagsvoorziening als de omgang - dat de Raad
dient te stimuleren dat betrokkenen op basis van vrijwilligheid tot een rege-
ling komen. Lukt dat niet, dan is het de taak van de Raad aan te geven welke
handelwijze het welzijn van de minderjarige het beste kan dienen (blz. 6). Vol-
gens het genoemde "Normenrapport II" dient de Raad ervan uit te gaan dat
een omgangsregeling tot stand dient te worden gebracht, tenzij het belang
van het kind zich hiertegen verzet. De Raad zal zoveel mogelijk de (concrete)
regeling van de omgang aan de ouders en kinderen dienen over te laten. Naar-
mate het kind ouder is, zal zijn eigen wens en mening meer doorslaggevend
dienen te zijn. Voorts wordt gesteld dat bij gelijke mogelijkheden van de
ouders wat betreft de voogdij de ouder die de omgangsregeling het beste kan
hanteren, het meeste voor de voogdij in aanmerking zou kunnen komen.

2.2.3 De meningen van ouders en kinderen over de omgangsregeling

Gegevens over het oordeel van de ouders over de door de rechter in hun
geval te nemen of genomen beslissing zijn, voor zover ons bekend, niet ver-
zameld. Wel is ouders in vraaggesprekken gevraagd naar het functioneren van
de omgangsregeling. Deze resultaten zijn in de volgende paragraaf onder-
gebracht.

Over de wensen van de kinderen inzake de regeling van de omgang na
scheiding, is in het reeds genoemde onderzoek van Van Wamelen (1987) een
en ander aan het licht gekomen. Zij ondervroeg kinderen in de leeftijd van 9
t/m 13 jaar. Verreweg de meeste kinderen vonden dat er na de scheiding con-
tact moest blijven tussen het kind en de ouder die dan elders woont. "Je wilt
elkaar toch blijven zien" was daarvoor het meest genoemde argument. Van de
kinderen van gescheiden ouders bleek een iets lager percentage (80%) voor
het continueren van de contacten dan van de kinderen van niet-gescheiden
ouders (93%).

Verder vond 80% van de ondervraagde kinderen dat het goed is om vaste af-
spraken te maken inzake de omgang. Vaste afspraken zouden volgens de
meeste van hen een garantie vormen voor (geregeld) contact. De kinderen die
geen voorstander van vaste afspraken waren, bleken veelal van mening dat
het kind naar de niet-woonouder moet kunnen gaan, wanneer het daar behoef-
te aan heeft.

De frequentie van het contact zou volgens 87% van de kinderen van niet-ge-
scheiden ouders en volgens 74% van de kinderen van gescheiden ouders min-
stens twee keer per maand moeten zijn. Een frequentie van drie à vier keer per
maand scoorde bij beide groepen kinderen het hoogste (40% resp. 35%).

Ruim de helft van de kinderen van niet-gescheiden ouders stelde voor hun_
verjaardag met beide ouders gezamenlijk te vieren. Deze wens leefde bij 38%
van de kinderen van gescheiden ouders.

Vrijwel alle kinderen zouden de vakantie gedeeltelijk bij of met de niet-
woonouder willen doorbrengen. Volgens circa een derde van de kinderen zou
de vakantietijd eerlijk over beide ouders moeten worden verdeeld.

Een ruime meerderheid van de ondervraagde kinderen was van mening dat
ouders en kind gezamenlijk moeten beslissen hoe de omgang tussen het kind
en de niet-woonouder wordt geregeld, terwijl 15% van hen vond dat het kind
het hier alleen voor het zeggen moet hebben.

Vermeldenswaard is in dit verband het onderzoek naar de ervaringen en be-
levingen van 63 Nederlandse jongeren die de echtscheiding van hun ouders
meemaakten toen ze 12 jaar oud waren (Hermanns e.a., 1985). Een saillante
bevinding was dat kinderen er niet voor voelen zich op welk moment in het
echtscheidingsproces dan ook voor de ene ouder en tegen de andere uit te
spreken. Ze willen meestal met beide ouders een goede relatie hebben of
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krijgen. De uitkomsten lenen zich er verder niet voor hier in het kort te worden
weergegeven.

2.2.4 Omgangsregelingen en omgang in het algemeen

In deze paragraaf willen we een overzicht geven van de Nederlandse onder-
zoeken die gegevens hebben opgeleverd over de onderling getroffen regelin-
gen en van de contacten in het algemeen, dus ook over die regelingen waar-
mee de rechter of de kinderrechter geen bemoeienis heeft gehad. De vraag die
we ons hier stellen, is in hoeveel gevallen er onderling een regeling is af-
gesproken, hoe regelingen in het algemeen tot stand komen en hoe zij func-
tioneren.

Om te beginnen kan hier worden genoemd een door het WODC verricht
onderzoek onder een steekproef van ooit-gescheidenen. Deze personen wer-
den benaderd in verband met vragen over alimentatie. Het vraaggesprek is be-
nut om tevens informatie te verkrijgen over de omgangsregeling. De steek-
proef kan representatief worden beschouwd voor alle op dat moment ooit-ge-
scheidenen in ons land (zie voor een verantwoording van de steekproef Cozijn
en Van der Werff, 1981). Van de 220 personen in de steekproef, die in 1971 of
later waren gescheiden en op het moment van de scheiding een of meer min-
derjarige kinderen hadden, antwoordde 7% dat de rechter bij de scheiding
een omgangsregeling had vastgesteld. Daarnaast had 23% een onderling af-
gesproken regeling door de rechter laten vastleggen en nog eens 23% had
onderling een regeling getroffen, die men niet door de rechter had laten vast-
leggen. In het totaal was dus in circa 53% sprake van een omgangsregeling.
Of ook sprake was van omgang bij ontbreken van een regeling, is niet
gevraagd.

Het aantal "rechterlijke" regelingen was hoger dan men zou verwachten op
grond van de hiervoor beschreven regionale onderzoeken. Waarschijnlijk is de
steekproef in dit opzicht niet geheel representatief, al is het niet onmogelijk
dat de praktijk in de jaren, nadat de regionale onderzoeken zijn gedaan, is
veranderd.

Tevens werden vragen gesteld over de wijze waarop de omgangsregeling in
de praktijk gestalte had gekregen en of men tevreden was met de regeling.
Deze vragen zijn per abuis alleen gesteld in die gevallen waarin sprake was of
was geweest van kinderalimentatie, dat wil zeggen in 81% van de 116 geval-
len waarin een omgangsregeling was getroffen. Uit de antwoorden bleek dat
in ruim de helft van de gevallen problemen waren over de regeling, terwijl los
van het feit of er problemen waren in zo'n 20% tot 40% van de gevallen één of
beide ouders zich niet aan de regeling hield. Dat gold zowel de onderlinge als
de rechterlijke regelingen.

Weeda (1983) ondervroeg in 1980 109 ouders met minderjarige kinderen, die
tenminste anderhalf jaar en niet meer dan vijf jaar uit elkaar waren. In 40 ge-
vallen werden beide huwelijkspartners geïnterviewd. De steekproef bleek op
diverse punten niet sterk af te wijken van de landelijke populatie van geschei-
denen. Toch lijkt, gezien de wijze van steekproeftrekking, enig voorbehoud ten
aanzien van de respresentativiteit op zijn plaats.

Weeda heeft niet zozeer naar de omgangsregeling gevraagd als wel naar
het contact tussen de ouders en de kinderen. In circa 20% van de gevallen
bleek de elders-wonende ouder het kind nooit te zien en in circa 25% van de
gevallen weinig. In op zijn minst 40% van de gevallen bleek sprake van regel-
matig of frequent contact (een weekend in de twee of drie weken, een halve
dag per week of per twee weken, of eik weekend).

Ook in dit onderzoek werd de ouders gevraagd naar hun mening over de
contacten met hun kinderen. De meerderheid van de ouders bleek tevreden
over de gang van zaken, zowel in gevallen waarin sprake was van regelmatig
contact als in die met weinig contact. Toch was in veel gevallen sprake van
klachten bij één of beide partijen.
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Volgens de respondenten was het vaak de ex-partner die de oorzaak vormde
van de problemen en niet alleen de ideeën van de kinderen zelf. Zo gaven som-
mige vaders te kennen het gevoel te hebben dat de vrouw (voogdes) in een
machtspositie verkeerde, tegenwerkte en zich niet aan de afspraken hield.
Omgekeerd klaagden sommige vrouwen (voogdessen) over gebrek aan verant-
woordelijkheidsgevoel van hun ex-man, het niet nakomen van afspraken en
ongeïnteresseerdheid, wat behalve dat het lastig is, niet strookt met de be-
langen van de kinderen. Voorts gaven vrouwen (voogdessen) aan dat het feit
dat kinderen zelf niet willen, vaak ten onrechte wordt uitgelegd als tegen-
werking van de vrouw.

Voorts kan in dit verband melding worden gemaakt van het onderzoek van
Ruiter, Prins en Boogaard (1984), waarvoor 148 gescheiden vrouwen in Noord-
en Midden-Limburg (arrondissement Roermond) een schriftelijke vragenlijst
beantwoordden in 1982. 24 van deze vrouwen zijn tevens mondeling onder-
vraagd. De onderwerpen die in de enquête werden aangesneden, zijn: de
ervaringen met de juridische procedure, de alimentatiebeslissingen, de kin-
deralimentatie, de boedeldeling, de voogdij en de omgang.

Deze steekproef is niet representatief voor alle gescheiden vrouwen in
Noord- en Midden-Limburg in die tijd. Zo zijn de vrouwen met kinderen overver-
tegenwoordigd. Dat is in dit verband geen bezwaar. De wijze waarop de steek-
proef tot stand kwam, vormt evenwel geen garantie voor de representativiteit.

Wat betreft de omgangsregeling, bleek uit het onderzoek dat in 48% van de
gevallen de rechter (rechtbank of kinderrechter) hierover een uitspraak had ge-
daan. Dit percentage lijkt aan de hoge kant en versterkt de twijfel over de
representativiteit van de steekproef. De mogelijkheid dat dit hoge percentage
op regionale verschillen berust, kan echter niet worden uitgesloten.

Na verloop van tijd bleek ongeveer 55% van de vaders de kinderen nog
regelmatig te zien; in ruim de helft van deze gevallen waren ooit problemen ge-
weest. 39% van de vaders had geen contact; in de gevallen waarin een rege-
ling door de rechter was vastgelegd, was dit percentage wat lager (28%). De
belangrijkste reden voor het verbreken van het contact was volgens de moe-
ders dat de vaders geen belangstelling meer toonden of dat de kinderen er
geen prijs meer op stelden. In een enkel geval was de reden dat de vrouw
(liever) niet wilde dat de kinderen contact hadden met de vader.

De gevallen waarin een "rechterlijke" omgangsregeling aanwezig was,
waren naar verhouding wat problematischer dan de andere gevallen waarin
contact was. Vermeldenswaard is voorts dat in die gevallen waarin geen pro-
blemen waren over de kinderalimentatie, vaker contact met de vader was en er
ook minder problemen met de omgangsregeling waren dan in de gevallen
waarin de kinderalimentatie problemen gaf.

Dit onderzoek geeft uitsluitend de ervaringen van de vrouwen weer. In hoe-
verre men een zelfde beeld verkrijgt, als de ervaringen van de ex-echtgenoten
tevens zouden zijn onderzocht, is de vraag.

Onder de onderzoeken waarin vraaggesprekken werden gehanteerd, valt
ook dat van Griffiths en Hekman (1985). De vraag naar de processen van
totstandkoming van een omgangsregeling stond daarin centraal. De onder-
zoekers spraken liever van bezoekregeling. De term omgangsregeling reser-
veerden zij voor een door de rechter vastgelegde regeling. Om inzicht in deze
processen van totstandkoming te verkrijgen werden 100 scheidende echt-
paren ondervraagd, beide partners voor zover mogelijk tweemaal. De eerste
keer zo kort mogelijk na het eerste bezoek aan de advocaat en de tweede keer
ongeveer een jaar later. De vraaggesprekken vonden plaats in 1982 en 1983 in
het arrondissement Groningen.

Los van deze scheidingsgevallen werden meer in het algemeen gesprekken
gevoerd met personen die beroepshalve bij de totstandkoming van omgangs-
regelingen worden betrokken, zoals rechters, advocaten, medewerkers van de
Raad voor de Kinderbescherming, pastores, wijkagenten en huisartsen.

Op grond van hun onderzoek komen Griffiths en Hekman tot de volgende
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typologie van bezoeksoorten:
- type 1: geen contact (30%);
- type 2: incidenteel, toevallig contact: niet vaker dan één keer per maand

kort contact, min of meer toevallig (niet volgens een regeling) (5%);
- type 3: sterk geregeld contact: er is regelmatig contact volgens een rege-

ling die de frequentie bepaalt (30%);
- type 4: vrij open contact: er is regelmatig contact zonder dat de frequentie

hiervan-in een regeling is vastgelegd (35%).

De percentages tussen haakjes betreffen de mate waarin het type ongeveer
een jaar na de fysieke scheiding voorkwam. Voor type 1 lag dit percentage bij
het begin van de fysieke scheiding wat lager, terwijl het voor type 2 aanvanke-
lijk wat hoger was.

Uit het onderzoek bleek dat ruim een jaar na de fysieke scheiding in ten-
minste 32% van de gevallen een regeling op papier was vastgesteld. Niet dui-
delijk is in hoeverre het gaat om regelingen die door de rechter in het schei-
dingsvonnis of de bijbehorende voogdijbeschikking waren vastgelegd. Dat
komt vermoedelijk, doordat de juridische status van de regeling de respon-
denten veelal niet duidelijk was. Deze schriftelijke vastlegging hing overigens
niet altijd samen met het feit dat er problemen over de omgang waren of
waren geweest: bij een derde van de schriftelijk vastgelegde regelingen was
van problemen geen sprake.

Bij geen van de gevallen in de steekproef was sprake van een "opgelegde"
regeling, door Griffiths en Hekman (1985) omschreven als een regeling die
door de rechter was vastgelegd, ondanks verzet van de voogd. Men zou hier
ook kunnen denken aan een regeling die niet in overeenstemming is met de
wens van de niet-voogd. Volgens de rechters zelf - daarnaar gevraagd in
1985 - stelde de rechter in ongeveer 50% van de zaken met kinderen het
vraagstuk van de bezoekregeling aan de orde, terwijl hij er in zo'n 10% tot
15% van alle gevallen actief bij betrokken was.

Bij inschakeling van derden in verband met problemen over de omgang
werd volgens de onderzoekers in het algemeen ofwel een compromis bereikt,
of er kwam nooit'enige vorm van contact tot stand. Het aantal "opgelegde"
regelingen is naar het oordeel van de onderzoekers uiterst gering (althans in
de onderzochte groep).

In ongeveer tweederde van de gevallen was er een jaar na de scheiding
sprake van regelmatig contact, bij de helft hiervan volgens een schriftelijke
regeling. In circa een derde van de gevallen was er geen of nauwelijks contact.

De onderzoekers achtten het - en volgens ons terecht - niet zonder meer
verantwoord ervan uit te gaan dat de getalsmatige uitkomsten van dit onder-
zoek in het arrondissement Groningen voor heel Nederland gelden.

Tot zover de publikatie van Griffiths en Hekman.

In het kader van een onderzoek naar het functioneren van één-oudergezin-
nen (Van Gelder, 1987) zijn in 1985 ook gescheidenen ondervraagd. De steek-
proef bestond uit één-oudergezinnen met tenminste één kind van jonger dan
dertien jaar. Door de vrij grote uitval van de respondenten uit de aanvankelijk
representatieve steekproef, had de onderzoeker enige twijfel over de represen-
tativiteit van de uitkomsten. Dat neemt niet weg dat de resultaten interessant
genoeg zijn ze hier te vermelden.

Zo blijkt dat in 25% van de één-oudergezinnen ontstaan door echtschei-
ding, een "rechterlijke" omgangsregeling bestond, in een andere 25% een
onderling overeengekomen regeling en in nog eens circa 25% vond omgang
plaats zonder dat er een regeling was. In de overige 27% was er geen contact.
Dit laatste percentage is ongeveer gelijk aan dat wat Weeda vond, hoewel de
steekproef enigszins anders was samengesteld. Griffiths en Hekman kwamen
op een iets hoger aantal zonder contact, en wel op zo'n 30%.

Wat betreft de mate van contact, komen de resultaten van Van Gelder ook
sterk overeen met die van Weeda: vaak 19%, regelmatig 26, weinig 24 en nooit
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27%. Verder constateerde Van Gelder dat de "rechterlijke" regelingen in ver-
gelijking met de onderlinge regelingen vaak uitkwamen op één dag of week-
end in de twee weken. De schriftelijke regelingen - overwegend van onder-
linge aard - uit het onderzoek van Griffiths en Hekman kwamen doorgaans
ook neer op één weekend in de veertien dagen.

Over de vraag in welke gevallen een omgangsregeling dan wel contact rela-
tief veel of weinig voorkomt, valt nog het volgende af te leiden uit de beschik-
bare onderzoeksgegevens. Wat betreft de leeftijd van de kinderen, constateer-
den Griffiths en Hekman dat de kans dat een bezoekregeling werd vastgelegd,
groter was naarmate de kinderen jonger waren. De uitkomsten van Weeda
stemmen hier in zoverre mee overeen dat zij vond dat regelmatig contact het
meest voorkwam bij schoolgaande kinderen en vooral bij degenen die op de
lagere school zaten bij het uiteengaan van de ouders. De gevallen waarin blij-
kens het onderzoek van Weeda geen contact was, betroffen meestal kinderen
onder de vijf jaar. Dit komt volgens Weeda voort uit het feit dat vaders vaak
maar weinig raad weten met (heel) kleine kinderen 14). In dit opzicht zijn de
resultaten van Griffiths en Hekman en die van Weeda dus niet eenduidig.

Voorts blijkt zowel uit het onderzoek van Weeda als van Van Gelder dat een
samenhang bestaat tussen de mate van contact en het sociale milieu: in de
lagere milieus kwam het relatief vaak voor dat er geen contact was.

Verder komt uit het onderzoek van Van Gelder naar voren dat de mate
waarin de ex-partner zich in het verleden met de kinderen bemoeide, niets zegt
over de mate waarin hij of zij na het uiteen gaan contact met hen onderhield:
degenen die voor de scheiding in belangrijke mate bijdroegen aan de verzor-
ging van de kinderen, hadden nadien niet meer of minder contact met de kin-
deren dan de andere ex-partners. Wallerstein en Kelly (1980) kwamen in Cali-
fornië tot soortgelijke bevindingen.

Tot slot willen wij hier nog het onderzoek van Wegelin c.s. (1983) memore-
ren. Zij ondervroegen een specifieke groep, nl. een groep bestaande uit 51
moeders die conflicten over de omgangsregeling hadden of hadden gehad. Zij
leefden op het moment van het onderzoek (1983) tenminste een jaar geschei-
den van hun partner. Bij het tot stand brengen van een omgangsregeling
waren in alle gevallen beroepskrachten betrokken geweest, zoals een advo-
caat, personen die bij een hulpinstelling werkten, iemand van de Raad voor de
Kinderbescherming, dan wel de rechter. De keuze was op deze conflictueuze
groep gevallen, omdat de onderzoeksters wilden achterhalen in hoeverre pro-
blemen bij de omgang en het staken ervan worden veroorzaakt door de voogd.
Zij constateerden dat het stoppen van de omgang bepaald niet lichtvaardig
gebeurt, en zelfs ondanks grote spanningen die het meewerken aan de uitvoe-
ring van de regeling met zich brengt, werd volgehouden. Als de moeders er-
mee stopten, gebeurde dat als de spanningen voor hen zelf of de kinderen
echt te groot werden of dreigden te worden. Hoewel wij deze conclusie niet in
twijfel willen trekken, valt hierbij op te merken dat het, met name in conflic-
tueuze zaken, bijzonder moeilijk is over dit soort kwesties te oordelen zonder
de andere partij te hebben gehoord, hetgeen in dit onderzoek niet is gebeurd.
Zelfs als dat was gebeurd, zou het vormen van een oordeel echter een hache-
lijke zaak blijven.

De resultaten illustreren overigens nog eens duidelijk dat een rechterlijke
regeling geen garantie is voor een bevredigend verloop van de omgang. De
reden dat de ouders in dit soort gevallen een regeling door de rechter of de kin-
derrechter wilden laten vastleggen, kwam naar de indruk van de onderzoek-
sters voort uit behoefte aan duidelijkheid. De ouders in deze onderzoekgroep
verwachtten niet dat hiermee bestaande conflicten werden beslecht.

Ter afsluiting van deze paragraaf zijn de hiervoor besproken onderzoeksuit-
komsten over het bestaan van een omgangsregeling en het feit of al dan geen
omgang plaatsvindt na scheiding in tabel 3 schematisch weergegeven.
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Tabel 3: De resultaten van diverse onderzoeken met betrekking tot het bestaan van een omgangsre-
geling of van contact na scheiding tussen kinderen en de elders wonende ouder

onderzoek jaar onderzoekgroep omgangsregeling en/of contact (%)
(1) (2) (3) (4) (5)

Cozijn en
v.d. Werff

1980 220 gescheidenen
(in 1971 of later)
landelijk 30 23 53 47

Weeda 1980 109 ouders
(1,5 à 5 jaar uiteen)
5 gemeenten - - 77 23 23

Ruiter c.s. 1982 148 vrouwen
Noord- en Midden-
Limburg 48 - 55 39 45

Griffiths en
Hekman

1982
1983

100 scheidende
paren
arr. Groningen 10 à 15* - 70 30 30

Van Gelder 1985 121 gescheidenen met
één of meer kinderen van
jonger dan 13 jaar
landelijk 5 5 3 7 7

(1) = omgangsregeling door rechter of kinderrechter vastgesteld of bevestigd.
(2) = alleen onderlinge regeling
(3) = totaal wel omgangsregeling en/of contact
(4) = totaal geen omgangsregeling of contact
(5) = totaal onbekend of geen contact
(*) Volgens rechters die in 1985 zijn ondervraagd.

De resultaten overziende kan concluderend worden gesteld dat blijkens
onderzoeken die zijn gedaan in de jaren tachtig onder gescheidenen, bij 50%
tot 75% van de gescheidenen met kinderen omgang plaatsvond tussen de kin-
deren en de elders wonende ouder. Deze uiteenlopende uitkomsten zijn waar-
schijnlijk voor een deel een gevolg van de verschillende tijdstippen waarop ze
betrekking hebben en van de regionale verschillen of verschillen in samenstel-
ling van de diverse steekproeven. In hoeverre zij op deze factoren 'zijn terug te
voeren, is niet uit de beschikbare gegevens te destilleren. Dat geldt ook met
betrekking tot de verschillen in resultaten van de diverse enquêtes met betrek-
king tot scheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken waren, waar-
voor de rechter in de jaren tachtig een omgangsregeling zou hebben vastge-
legd of vastgesteld. Dat percentage varieerde van 10 tot 48 per onderzoek.

2.3 Conclusie

Uit de hiervoor besproken onderzoeken blijkt dat in de jaren 1977, 1978 en
1983 over 89% van de kinderen bij de scheiding het gezag aan de moeder is
toegewezen en bij 11% aan de vader. Toewijzing aan de vader vond vaker
plaats naarmate de kinderen ouder waren: van de kinderen onder de zes jaar
werd 4% aan de vader toegewezen in 1983 tegen 18% van de kinderen van 12
jaar of ouder. 1

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 1983 in circa 4% van de schei-
dingszaken waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, advies aan de
rechter uitgebracht over de definitieve gezagsvoorziening op grond van een
speciaal daartoe ingesteld onderzoek.

Wat betreft het horen van minderjarige kinderen in verband met over hen bij
de scheiding te treffen regelingen, zijn gegevens beschikbaar van de recht-
bank Amsterdam. In 1976/1977 bleek van de betrokken minderjarigen van 14
jaar of ouder (de destijds geldende leeftijdsgrens) 20% mondeling te zijn ge-
hoord in verband met de definitieve gezagsvoorziening. Van vrijwel alle
overige minderjarigen was ter zitting een schriftelijke verklaring aanwezig,
waarin deze zijn wensen te kennen gaf over de gezagsvoorziening.

In de jaren zeventig bleek in zo'n 5% tot 10% van de scheidingszaken waar-
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bij minderjarige kinderen waren betrokken, door de rechter of de kinderrechter
een omgangsregeling te zijn vastgelegd of vastgesteld. Dit betreft resultaten
van vier regionale onderzoeken, die tezamen waarschijnlijk niet representatief
zijn voor het gehele land. Wel wettigen deze uitkomsten de conclusie dat er in
dit opzicht tussen de rechtbanken verschillen bestonden.

Blijkens enquêtes onder gescheidenen zou het percentage scheidingen
waarbij de rechter een omgangsregeling had vastgelegd of vastgesteld, in de
jaren tachtig 11 tot 48 bedragen. Ook deze resultaten zijn mogelijk niet repre-
sentatief voor Nederland als geheel. Volgens de resultaten van deze enquêtes
vond bij naar schatting 50% tot 75% van de gescheidenen met kinderen om-
gang plaats tussen de kinderen en de elders wonende ouder.
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3 Vraagstelling en onderzoekgroep

3.1 Vraagstelling van het onderzoek

Met de hiervoor beschreven studies is over het vraagstuk van de omgang na
scheiding door de diverse onderzoekers vanuit verschillende gezichtshoeken
informatie aangedragen over de praktijk in Nederland. Bovendien is ons ge-
bleken dat over de toewijzing van het gezag na scheiding belangrijke ge-
gevens voorhanden zijn. Wat evenwel ontbreekt, is een landelijk beeld van de
mate waarin de rechter tegenwoordig is betrokken bij het tot stand komen van
een omgangsregeling, van zijn redenen om verzoeken voor het treffen van een
omgangsregeling toe of af te wijzen en van de bemoeienissen van de Raad
voor de Kinderbescherming op dit vlak. Evenmin is er duidelijk inzicht in de
mate waarin kinderen bij de scheiding door de rechter worden gehoord. De be-
schikbare gegevens wekken de indruk dat er tussen de rechtbanken verschil-
len bestaan in de mate waarin de rechter wordt verzocht een omgangsregeling
vast te stellen of vast te leggen.

Wij hebben getracht over deze aspecten nadere informatie te verzamelen.
Het gaat om een inventariserend onderzoek. De resultaten hiervan kunnen
mede een basis zijn voor verder onderzoek naar bijvoorbeeld de betekenis van
rechterlijke uitspraken in deze. Voor dit onderzoek is aansluiting gezocht bij
het op het WODC inmiddels gereedgekomen dossieronderzoek naar alimenta-
tie bij scheiding (Van der Werff, 1987). Daarvoor werden scheidingsdossiers
uit 1982 ingezien. Deze gegevens over de praktijk in 1982 kunnen een geschik-
te basis vormen om te zijner tijd te kunnen beoordelen of onder invloed van de
momenteel nog aanhangige wetswijziging met betrekking tot het omgangs-
recht veranderingen zijn opgetreden in de mate waarin in deze een beroep op
de rechter wordt gedaan.

In overleg met de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie
van Justitie zijn enkele onderzoeksvragen geformuleerd, die als richtsnoer bij
de materiaalverzameling hebben gediend. Deze vragen luiden:

1. In hoeveel en in welke gevallen is het gezag over de kinderen bij de schei-
ding aan de moeder respectievelijk de vader toegewezen? Zijn er wat dit
betreft verschillen tussen jongens en meisjes?

2. In hoeveel en in welke gevallen is op het moment van de scheiding of in
een later stadium een beroep gedaan op de rechter of de kinderrechter
voor het vastleggen van een onderling afgesproken omgangsregeling dan
wel voor het vaststellen van een omgangsregeling?

3. In hoeveel en in welke gevallen is het verzoek tot het vaststellen van een
omgangsregeling toegewezen respectievelijk afgewezen?

4. Welke motivering is gegeven voor de' beslissing, respectievelijk het
advies van de Raad voor de Kinderbescherming over de gezagsvoorzie-
ning na scheiding en is daarbij rekening gehouden met de kans van
slagen van een omgangsregeling?

5. Hoe verhouden de rechterlijke beslissingen omtrent de omgangsregeling
en de motiveringen ervan zich tot de adviezen van de. Raden voor de
Kinderbescherming in deze?

6. In hoeveel gevallen zijn er voorlopige voorzieningen getroffen voor de
regeling van het gezag en de omgang? In hoeverre zijn de definitieve
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beslissingen in deze gelijk aan de voorlopige?
7. In hoeverre beantwoorden de vastgestelde omgangsregelingen en de

wijze van gezagsvoorziening aan de wensen van de ouders en de betrok-
ken kinderen?

8. Hoe luidt de inhoud van de getroffen omgangsregelingen?
9. In hoeveel en in welke gevallen is in een later stadium een beroep gedaan

op de kinderrechter in verband met conflicten en hoe zijn deze beslecht?
10. Zijn er verschillen tussen de rechtbanken in het percentage gevallen

waarin een omgangsregeling in het vonnis of de beschikking is vermeld,
in de mate waarin minderjarige kinderen zijn gehoord en in de mate
waarin de Raad voor de Kinderbescherming om advies is gevraagd?

De vragen over de regeling van het gezag en de omgang op het moment van
de scheiding laten zich beantwoorden met behulp van de gegevens in de
scheidingsdossiers. Om inzicht te krijgen in de gevallen waarin wel en geen
omgangsregeling door de rechter wordt vastgelegd of vastgesteld, lijkt een
uitsplitsing naar de volgende kenmerken van belang:
- persoon die het gezag bij de scheiding is opgedragen;
- geslacht en leeftijd van de kinderen;
- gegevens over de kinderalimentatie.

Voor de beantwoording van de vragen over de latere vaststelling en over
wijziging van eerdere uitspraken over de omgangsregeling dienden dossiers
van verzoeken hiertoe aan de kinderrechter te worden ingezien.

Een dossieronderzoek als het onderhavige kan uiteraard geen informatie
opleveren over de vraag of er feitelijk omgang plaatsvindt en in hoeverre er
onderling regelingen over de omgang zijn getroffen zonder dat de rechter erbij
wordt betrokken. Toch bleek ons bij oriëntatie dat in de scheidingsdossiers
hierover in veel gevallen wel informatie is vermeld. Het leek zinnig ook deze
gegevens vast te leggen.

Dit onderzoek is gericht op de omgangsregeling bij scheiding van gehuw-
den. Onder de verzoeken tot vaststelling van een omgangsregeling gericht
aan de kinderrechter, komen ook verzoeken voor in verband met ontbinding
van niet-huwelijkse relaties. Deze verzoeken zijn eveneens in het onderzoek
opgenomen. Verzoeken van anderen dan ouders zijn buiten beschouwing ge-
laten, met uitzondering van verzoeken van gewezen stiefouders.

3.2 De onderzoekgroep

Het lag in de bedoeling een landelijke steekproef uit de scheidingsdossiers
van de rechtbanken te trekken. Om financiële en praktische redenen moest
evenwel een beperking worden aangebracht, zodat niet alle rechtbanken in de
steekproef konden worden betrokken.

Uiteindelijk zijn scheidingsdossiers van 14 van de 19 rechtbanken in het
onderzoek opgenomen. De 14 rechtbanken zijn landelijk gespreid. Per recht-
bank is een systematische steekproef van 10% getrokken, hetgeen neerkomt
op 2686 dossiers van scheidingszaken. Deze dossiers vormen circa 8% van
het aantal scheidingszaken dat in 1982 door de rechtbanken is afgedaan. De
14 rechtbanken die in het onderzoek zijn vertegenwoordigd, hebben dus in
1982 samen ruim 80% van alle in 1982 in ons land afgedane scheidingszaken
behandeld.

De steekproef bleek wat betreft huwelijksduur op het moment van de schei-
ding en leeftijd van de scheidenden nauwelijks af te wijken van de populatie.

Bij 63% (= 1695) van de scheidingen in deze steekproef waren één of meer
minderjarige kinderen betrokken. Het aantal kinderen is 3169; dat komt neer
op gemiddeld 1,2 kind per scheidingszaak. De landelijke cijfers van 1982 zijn
vrijwel gelijk: 62% van de scheidingen betrof huwelijken met minderjarige kin-
deren, met een gemiddelde van 1,2 kind per scheiding (CBS, 1984 en 1986).
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-Met het oog op de omgangsregeling is het van belang er bij de analyses
rekening mee te houden of het kind aan de vader of aan de moeder is toege-
wezen. In hoeverre de steekproef op het punt van de gezagsvoorziening repre-
sentatief is, kan worden beoordeeld aan de hand van de gegevens in bijlage 1
en 2. Voor de vergelijking waren landelijke gegevens over 1983 beschikbaar,
verzameld door de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie.
De cijfers over 1983 bleken nauwelijks anders dan die over 1978. Aangenomen
mag worden dat de cijfers voor 1982 vrijwel gelijk zijn aan die van 1983.

Bij bestudering van de gegevens vermeld in bijlagen 1 en 2, blijkt dat de ver-
deling van het gezag over vader en moeder ten aanzien van de kinderen in de
steekproef nagenoeg gelijk is als ten aanzien van de kinderen in de populatie.

Gezien de sterke overeenkomst tussen steekproef en populatie, ook wat be-
treft de verdeling van het aantal kinderen en de gezagstoewijzing over de kin-
deren, is deze steekproef naar onze mening representatief voor alle scheidin-
gen die in 1982 in ons land zijn uitgesproken. Voor een nadere verantwoording
van de steekproef kan worden verwezen naar ons rapport "Alimentatie na
scheiding in 1982" (Van der Werff, 1987).

Met het oog op de vragen over latere vaststelling en wijziging van de om-
gangsregeling zijn dossiers in het onderzoek betrokken van verzoeken hiertoe
die in 1984 door de kinderrechter zijn afgedaan. We hebben gekozen voor
zaken uit 1984, omdat die op het moment van aanvang van het verzamelen van
de dossiergegevens de meest recente uit een afgesloten jaar waren. Gezien
de ontwikkelingen op het gebied van het omgangsrecht, onder meer blijkend
uit de jurisprudentie, leken de meest recente zaken het meest interessant.

Om budgettaire redenen diende de steekproef beperkt te blijven tot zes
rechtbanken. Het betreft vier "grote" rechtbanken, te weten Amsterdam, Rot-
terdam, 's-Gravenhage en Utrecht, en twee "kleinere" rechtbanken, te weten
Roermond en Groningen. De laatste twee zijn gekozen, mede omdat daar om-
streeks die tijd reeds door anderen onderzoek naar de omgangsregeling was
gedaan, zij het met een wat andere vraagstelling. De resultaten daarvan zijn in
het vorige hoofdstuk besproken (zie Ruiter e.a., 1984; Griffiths en Hekman,
1985). Zodoende zou het mogelijk zijn de gegevens uit die onderzoeken in een
ruimer kader te plaatsen.

Bij de twee kleine rechtbanken zijn alle dossiers geanalyseerd van de zaken
waarin in 1984 op het verzoek is beschikt. Bij de vier grote rechtbanken is elke
tweede zaak geselecteerd. Bovendien zijn bij alle rechtbanken alle verzoeken
die uiteindelijk weer werden ingetrokken, bij het onderzoek betrokken, be-
halve in Rotterdam en 's-Gravenhage, waar slechts de helft van de ingetrok-
ken verzoeken is bekeken.

Hiermee is ruim een derde van deze verzoeken die in 1984 in ons land zijn af-
gehandeld, in het onderzoek betrokken, terwijl deze zes rechtbanken meer dan
de helft van de scheidingszaken met kinderen hadden behandeld. De kinder-
rechterzaken uit het westen van het land zijn sterk oververtegenwoordigd in
onze steekproef. Bij de presentatie van de resultaten zal hiermee rekening
moeten worden gehouden. Zie bijlage 3 voor een nader overzicht.

Het gaat ons hier in de eerste plaats om de omgangsregeling bij scheiding
van gehuwden. De kinderrechter wordt evenwel ook geconfronteerd met ver-
zoeken tot vaststelling van een omgangsregeling bij het uiteengaan, dan wel
enige tijd daarna, van niet-gehuwden met kinderen. Ook deze verzoeken zijn in
ons onderzoek meegenomen, voor zover ze in de steekproef vielen. In hoofd-
stuk 4 komen wij op dit onderwerp terug. Verzoeken gedaan door anderen dan
ouders - waarvan we er wel enkele aantroffen - zijn buiten beschouwing ge-
laten, met uitzondering van verzoeken van gewezen stiefouders.
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4 Gezags- en omgangsregeling
op het moment van de scheiding (1982)

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk vormt een verslag van het dossieronderzoek dat verricht is
onder de in 1982 door de rechter uitgesproken scheidingen. Het verslag zal
zich voornamelijk richten op de gezags- en de omgangsregelingen. In het ver-
volg van dit hoofdstuk zal uitsluitend gesproken worden over de 1695 schei-
dingszaken en de 3169 daarbij betrokken minderjarige kinderen (zie hoofdstuk
3 voor de samenstelling van de steekproef).

In paragraaf 4.2 worden de gezagsregelingen besproken, zoals die werden
vastgelegd in het vonnis of een latere beschikking. Een en ander wordt bezien
in het licht van enkele persoonskenmerken van de betrokken minderjarige kin-
deren (leeftijd en geslacht). Ook wordt gekeken naar de meningen van de
ouders en de kinderen in deze, de betrokkenheid van de Raad voor de Kinder-
bescherming bij de beslissing over de gezagsvoorziening, de motiveringen
van de rechter hierbij en naar regionale verschillen.

Paragraaf 4.3 betreft de omgangsregelingen, zoals die door de rechter zijn
vastgelegd in het vonnis of de bijbehorende. voogdijbeschikking. Indien
bekend is of de ouders een onderlinge regeling hebben getroffen, wordt dit
ook vermeld. De gegevens betreffende de gezagsregelingen worden evenals
de gegevens over de omgangsregeling uitgesplitst naar de leeftijd en het
geslacht van de betrokken minderjarige kinderen. Ook het verband tussen
gezags- en omgangsregeling wordt weergegeven. Verder wordt aandacht
besteed aan de mening van zowel de ouders als de kinderen betreffende de
omgang, de betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming bij de
totstandkoming van de omgangsregeling, de motiveringen van de rechter voor
het al dan niet vastleggen van een omgangsregeling en er zal gekeken worden
naar eventuele regionale verschillen hierin.

Enkele conclusies naar aanleiding van de bevindingen zullen dit hoofdstuk
besluiten.

4.2 Gezagsregeling

Het gezag over de minderjarige kinderen uit dit onderzoek werd als volgt
geregeld:
- voor 2713 kinderen (88%) was het gezag aan de moeder toegewezen;
- voor 355 kinderen (12%) was het gezag aan de vader toegewezen 15).

Bij de berekening van deze percentages zijn de kinderen over wie ten tijde
van het verkrijgen van'de dossiergegevens (nog) geen gezagsbeslissing was
genomen, buiten beschouwing gelaten (n = 99; 3%).

Wanneer er meer kinderen in een, gezin waren, kwam het voor dat de ene
ouder bij de scheiding het gezag over één of meer van de kinderen kreeg toe-
gewezen en de andere ouder het gezag over het andere kind of de andere kin-
deren ("verdeelde" of "gemengde voogdij"). Van verdeelde voogdij bleek
sprake te zijn bij 5% van de scheidingen in ons onderzoek. Vergeleken met de
gegevens in de jaarverslagen van de Directie Kinderbescherming over de jaren
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1977, 1978 en 1983 blijken onze cijfers dus vrijwel gelijk (zie paragraaf
2.1.1)l6).

Het gezag over de minderjarigen uit ons onderzoek blijkt overigens in de
meeste gevallen in een afzonderlijke voogdijbeschikking te zijn geregeld, nl.
67% tegenover 33% van de gezagsregelingen die in het vonnis zijn vast-
gesteld. Hierin komen verschillende werkwijzen per rechtbank aan het licht.
Bij de rechtbank van Rotterdam en Dordrecht bijvoorbeeld, worden vrijwel uit-
sluitend gezagsbeslissingen in een voogdijbeschikking genomen, terwijl in
Maastricht en Arnhem de gezagsvoorziening veeleer in het vonnis wordt vast-
gelegd (respectievelijk 78% en 68%) (zie bijlage 4).

4.2.1 Voorlopige voorziening

Hangende de procedure kan een voorlopige voorziening worden getroffen
over het gezag. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de uiteinde-
lijke gezagsbeslissing in veel gevallen sterk overeenkomt met deze voorlopige
voorziening. Dat bleek inderdaad voor 93% het geval te zijn.

Toch betekent het feit dat een voorlopige voorziening inzake het gezag was
getroffen, niet per definitie dat de uiteindelijke gezagregeling zonder pro-
blemen verloopt. Er bleek bijvoorbeeld voor 3% waarvoor wel een voorlopige
voorziening bestond, (nog) geen beslissing te zijn genomen omtrent het
gezag.

Er blijkt vaker een voorlopige voorziening met betrekking tot het gezag te
zijn getroffen, wanneer het gezag in de voogdijbeschikking wordt geregeld
(80%) dan wanneer dat gebeurt in het vonnis (63%). Dit kan deels verklaard
worden uit het feit dat voogdijbeschikkingen in de meeste gevallen pas enige
tijd na het vonnis worden genomen en ouders het gezag blijkbaar toch in een
vroegtijdig stadium willen regelen.

4.2.2 Leeftijd en geslacht

Uit de gegevens van de Directie Kinderbescherming (zie hiervoor) is reeds
bekend dat kinderen bij de scheiding vaker aan de vader worden toegewezen
naarmate zij ouder zijn. Desondanks blijft ook van de oudere kinderen het
overgrote deel aan de moeder toegewezen. Onze resultaten bleken hiermee in
overeenstemming te zijn, zoals wij bij de bespreking van de steekproef in
hoofdstuk 3 hebben laten zien.

Op grond van de door ons verzamelde gegevens is niet alleen een onderver-
deling naar leeftijd, maar tevens naar geslacht van de kinderen te maken. Uit
de analyse blijkt dat jongens naar verhouding vrijwel even vaak aan de vader
worden toegewezen als meisjes. Dat geldt voor elke leeftijdscategorie die we
hebben onderscheiden (zie bijlage 5).

De gezagsvoorziening vertoont per rechtbank enkele verschillen. Een af-
wijking van het landelijk beeld is voornamelijk te vinden bij de rechtbank van
Maastricht, waar 97% van de minderjarige kinderen aan de moeder is toege-
wezen en slechts 3% aan de vader (landelijk zijn deze percentages 88 en 12).
Groningen blijkt andersom af te wijken van het landelijk beeld, daar werd 81 %
aan de moeder en 19% aan de vader toegewezen. Bij de overige rechtbanken
die in ons onderzoek waren betrokken, bleken deze percentages gelijk of na-
genoeg gelijk te zijn aan de landelijke.

4.2.3 De mening van ouders en kinderen

In deze paragraaf zal gekeken worden naar de mening van ouders en kinde-
ren inzake de gezagsvoorziening. Zo zullen onder meer de gegevens aan de
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orde komen over de verhoren enlof schriftelijke reacties van de betrokken min-
derjarigen van 12 jaar of ouder die vanaf 5 juli 1982 zijn gehoord. Ook zal ge-
keken worden naar de invloed van art. 902b Rv. op de omvang van het aantal
verhoren van de minderjarige kinderen.

. De mening van het kind: Art. 902 Rv. stelt dat de rechter niet beslist over
het gezag dan nadat hij de minderjarige van 12 jaar of ouder in de gelegenheid
heeft gesteld hem zijn mening kenbaar te maken. De bedoeling van de wet-
gever was dat de kinderen mondeling zouden worden gehoord. Tot 5 juli 1982
gold de bepaling dat de rechter niet besliste over de gezagsvoorziening dan
nadat hij het kind dat 14 jaar of ouder is, zo mogelijk had gehoord. Deze be-
paling was dus vrijblijvender, al werd de rechter daarin niet geheel vrij gelaten.
Bovendien lag de leeftijdsgrens hoger dan in de nieuwe bepaling. Dit maakt
een vergelijking wat gecompliceerd. We zullen eerst de praktijk met betrek-
king tot de kinderen van 12 jaar of ouder bekijken.

Wanneer men het aantal mondelinge verhoren en schriftelijke reacties van
kinderen van 12 jaar of ouder van voor de inwerkingtreding van art. 902b ver-
gelijkt met dat erna, is er, zoals te verwachten, een lichte toename te zien.
Voor het van kracht worden van het artikel had blijkens de gegevens in de dos-
siers 64% van de kinderen van 12 jaar of ouder zijn mening kenbaar gemaakt
(36% schriftelijk en 28% mondeling of in combinatie met schriftelijk). Na de
inwerkingtreding van het artikel blijkt 76% van de 12-jarigen of ouder te zijn
gehoord en/of schriftelijk te hebben gereageerd (32% gehoord of gecombi-
neerd met schriftelijk en 44% schriftelijk) 17).

Bekijkt men vervolgens hoe deze cijfers lagen voor minderjarigen van 14
jaar of ouder, dan blijkt ten tijde van de oude bepaling, dus voor 5 juli 1982,
74% zijn mening kenbaar te hebben gemaakt en na 5 juli 1982 78%. Ook zo be-
zien dus een toename, zij het een wat geringere 17a). In tabel 4 zijn deze per-
centages nogmaals weergegeven.

Het is misschien reëler een vergelijking te maken tussen het aantal kinde-
ren van 14 jaar of ouder dat onder de oude wet is gehoord, en het aantal kinde-
ren van 12 jaar of ouder dat onder de nieuwe wetsbepaling is gehoord. Deze
percentages blijken elkaar niet veel te ontlopen: 30% tegen 32% mondeling
gehoord en in het totaal 74% tegen 76% mondeling of schriftelijk "gehoord"
(zie ook tabel 4).

Tabel 4: Overzicht van mondelinge enlof schriftelijke contacten van kinderen van 12 jaar of ouder
met de rechter inzake de definitieve gezagsregeling, voor en na inwerkingtreding van art.
902b Rv.; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen (in procenten)

mondeling mondeling entof
schriftelijk')

voor na voor na

kinderen van 14 jaar of ouder 30 33 74 78
kinderen van 12 jaar of ouder 28 32 64 76
kinderen van 12 of 13 jaar 25 32 39 71

*) Kinderen van wie onbekend is of ze zijn "gehoord", zijn buiten beschouwing gelaten.

Voor kinderen van 12 of 13 jaar is op 5 juli 1982 dus een relatief ingrijpende
wetswijziging wat betreft het "horen" ingetreden. Wat deze wijziging voor
deze categorie kinderen tot gevolg heeft gehad, is eveneens uit tabel 4 af te
leiden: voor de wetswijziging werd van 39% de mening omtrent het gezag ver-
nomen, daarna van 71%. Deze kinderen blijken met name relatief veel vaker
schriftelijk te hebben gereageerd18).

Per rechtbank bleken de verschillen in de omvang van het door de rechter
bij de gezagsbeslissing betrekken van kinderen van 14 respectievelijk 12 jaar
of ouder voor en na het in werking treden van artikel 902b Rv. sterk uiteen te
lopen. Bij de meeste rechtbanken was weliswaar sprake van een toename,
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maar bij de ene rechtbank bleek deze veel sterker dan bij de andere, terwijl
merkwaardig genoeg enkele rechtbanken zelfs een daling te zien geven.
Bijlage 6 geeft hiervan een overzicht. Men dient zich hierbij te realiseren dat
het soms om kleine aantallen per rechtbank gaat, zodat daar mogelijk toeval
in het spel is.

Zowel voor als na invoering van de nieuwe wetsbepaling blijkt de rechtbank
Amsterdam het hoogste te scoren in dit opzicht (94% "gehoord"). Zoals we
hiervoor zagén, bleken ook in 1976/1977 bij de rechtbank Amsterdam vrijwel
alle kinderen van 14 jaar of ouder hun mening over de gezagsvoorziening aan
de rechter te hebben kenbaar gemaakt, zij het ook toen in de meeste gevallen
schriftelijk.

Wat de redenen zijn dat niet alle kinderen van 12 respectievelijk 14 jaar of
ouder zijn gehoord, waarom dit "horen" tegen de bedoeling van de wetgever in
zoveel schriftelijk gebeurt en waarom bij de ene rechtbank relatief meer kin-
deren zijn gehoord dan bij de andere, is uit onze gegevens niet af te leiden.
Overigens zijn kinderen niet verplicht hun mening kenbaar te maken en som-
mige kinderen zijn hiertoe mogelijk niet bereid geweest. Dat de bereidheid van
de kinderen en de beïnvloeding van de ouders op dit punt per regio verschilt, is
niet aannemelijk.

In het hiernavolgende zal, wanneer het gaat om het horen van kinderen,
steeds gesproken worden over de situatie na het van kracht worden van het
genoemde artikel.

Naast de genoemde 76% van bij scheiding betrokken minderjarige kinderen
van 12 jaar of ouder die hun mening omtrent de gezagsvoorziening kenbaar
hebben gemaakt, is ook van 3% van de jongere kinderen de mening door de
rechter vernomen. De rechter is volgens art. 902b lid 2 Rv. namelijk bevoegd
kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, hiervoor in de gelegenheid te stellen.

De gezagsbeslissing bleek in vrijwel alle gevallen waarin het kind zijn
mening hierover had gemeld, ongeacht de leeftijd, conform de wens van het
kind te zijn genomen. In de enkele gevallen waarin de rechter tot een afwijken-
de beslissing kwam, besliste hij wel conform de wens van beide ouders (of
één van hen).

De aan de moeder toegewezen kinderen van 12 jaar of ouder bleken relatief
gezien even vaak hun mening te hebben verkondigd tegenover de rechter als
wanneer zij aan de vader waren toegewezen. Bij kinderen van jonger dan 12
jaar ziet men hierin een klein verschil; van 3% aan de moeder toegewezen kin-
deren was door de rechter de mening vernomen, terwijl van de kinderen die
aan de vader werden toegewezen, het percentage 6 was. Hoewel dit verschil
niet groot is, geeft het wel een bepaalde tendens aan. Waarschijnlijk is het
minder vanzelfsprekend dat kleine kinderen aan de vader worden toegewezen
en worden zij daardoor meer gestimuleerd hun mening over het gezag kenbaar
te maken. 1

De mening van de ouders: Het gezag bleek in 92% van de gevallen con-
form de wens van beide ouders te zijn geregeld. De overige 8% was conform
de wens van slechts één ouder beslist; in 6% was dat de vrouw en in 2% de
man. (Hierbij zijn overigens de zaken waarin dit gegeven onbekend was en die
waarin. nog geen beslissing was genomen (totaal 4%), buiten beschouwing
gelaten.) Vooruitlopend op de volgende paragrafen kan worden gesteld dat in
deze gevallen, wanneer de gezagsbeslissing conform de wens van slechts één
ouder was genomen, de Raad voor de Kinderbescherming relatief vaker "ver-
deelde voogdij" geadviseerd had. De rechter bleek in deze gevallen relatief
vaker "in het belang van het kind" bij de gezagsbeslissing als motivering te
hebben aangevoerd.

In de gevallen waarin de gezagsverdeling conform de wens van slechts één
ouder was beslist en het kind het niet eens was met deze beslissing, bleek de
rechter voornamelijk op grond van het belang van het kind te hebben
gehandeld.
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In de volgende paragraaf komen de adviezen van de Raad voor de Kinder-
bescherming omtrent de gezagsvoorziening aan de orde.

4.2.4 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming

Uit de dossiers valt op te maken dat de Raad voor de Kinderbescherming in
1982 in circa 4% van de scheidingszaken waarbij minderjarige kinderen be-
trokken waren, een onderzoek had ingesteld, naar aanleiding waarvan zij de
rechter adviseerde omtrent de gezagsverdeling. Dit percentage is inclusief
mogelijke raadsadviezen met betrekking tot een voorlopige gezagsvoorzie-
ning. De telling van de Directie Kinderbescherming over 1983 kwam eveneens
op 4% uit, doch daarin zijn niet begrepen de adviezen die uitsluitend op de
voorlopige voorziening betrekking hadden, welk aantal op 2% wordt geschat.
Het percentage van onze steekproef van 1982 komt dus redelijk overeen met
de totaaltelling over 1983 (zie paragraaf 2.1.2).

Evenals de Directie Kinderbescherming constateerden wij enige verschillen
tussen de arrondissementen. Omdat onze percentages veelal opvrij kleine
aantallen zaken zijn gebaseerd, geven we hiervan geen regionaal overzicht.

In 48% van de hiervoor genoemde advieszaken luidde het advies alle kinde-
ren aan de moeder toe te wijzen, in 25% alle kinderen aan de vader toe te
wijzen en in 18% "verdeling van de voogdij"; in enkele gevallen adviseerde de
Raad het kind uit huis te plaatsen.

In ruim de helft van deze zaken was het raadsadvies conform de wens van
beide ouders. De rechter had in bijna alle gevallen het raadsadvies opgevolgd
(95%).

Vervolgens hebben wij de motiveringen van de Raad bekeken. De Raad han-
teerde bij ongeveer de helft van deze adviezen de motivering "in het belang
van het kind". Voor een derde van de adviezen luidde de motivering dat hier-
mee de wens van beide ouders tot uitdrukking kwam. In enkele gevallen werd
de motivering gebruikt dat conform de wens van de (meerderheid van de) kin-
deren werd geadviseerd en dat "gekozen" is voor de meest geschikte ouder.
Er is overigens slechts eenmaal als motivering gegeven dat er gekozen is voor
de ouder die de omgangsregeling het meeste lijkt te waarborgen. Deze motive-
ring, hoewel in het zogenaamde "Normenrapport II" van de Directie Kinderbe-
scherming (dat na 1982 is uitgebracht) dit laatste expliciet als mogelijke
grond voor de gezagstoewijzing wordt genoemd, lijkt dus een onbelangrijke
rol te hebben gespeeld.

Bijlage 7 geeft een cijfermatige weergave van de genoemde motiveringen.

Uit ons onderzoek blijkt voorts dat de Raad daarbuiten in ongeveer een
kwart van het aantal zaken bij de te nemen gezagsbeslissing betrokken was in
de vorm van een schriftelijke verklaring hierover aan de rechter. Tevens is in
13% van de onderzochte zaken de rechter door de Raad mondeling geïnfor-
meerd ter zitting of op het ouderverhoor. Dit alles is voor zover dat bleek uit de
processen-verbaal van de zitting of het ouderverhoor, uit het vonnis en/of de
beschikking of uit de dossiers aanwezige correspondentie met de Raad. Per
regio kwamen hierin enige verschillen naar voren, wat deels toegeschreven
kan worden aan de verschillende werkwijzen van de Raden in de afzonderlijke
arrondissementen, maar wat ook te wijten zou kunnen zijn aan registratiever-
schillen per rechtbank. Tevens is van invloed op de werkwijze van de Raad of
er bemiddelings- of hulpvoorzieningen zijn in de betreffende regio, buiten de
Raad om. Dit hebben wij niet onderzocht. Wat we wel kunnen stellen over de
werkwijze, is dat enkele Raden (o.a. de Raden in Arnhem en Roermond) bleken
te werken met standaardbrieven of "stempelstukken" om te verklaren dat zij
akkoord gingen met de voorgestelde voogdijregeling. In een ander arrondisse-
ment bleek de afspraak te bestaan dat de Raad niet behoefde te reageren op
de door de rechter verstuurde standaardbrief met het gedane voorstel als de
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Raad hiermee akkoord ging. In zulke gevallen was de Raad ook hier telkens bij
de zitting of het ouderverhoor vertegenwoordigd. Door dergelijke afspraken
kan de Raad in bepaalde gevallen blijkbaar afzien van verdere bemoeienissen.

4.2.5 Motivering van de rechter

In vrijwel alle gevallen uit ons onderzoek heeft de rechter voor de genomen
gezagsbeslissing motiveringen gegeven (gemiddeld 1,4 motivering per kind)
(zie bijlage 8). In 91% van deze zaken heeft de rechter als motivering gehan-
teerd dat de genomen beslissing in het belang van het kind was. Een ander
veel genoemde motivering was dat conform de wens van beide ouders werd
gehandeld (40%). In 15% van de zaken motiveerde de rechter dat de gezags-
beslissing conform het voorstel van de Raad voor de Kinderbescherming was
genomen. Er is overigens slechts tweemaal als motivering gegeven dat ge-
kozen was voor de ouder die het meeste garant lijkt te staan voor een om-
gangsregeling. (N.B. soms zijn per kind meer motiveringen gegeven; daardoor
komen deze percentages tezamen boven 100 uit.)

4.3 Omgangsregeling

Op grond van art. 161, lid 5 BW kunnen ouders bij een scheiding de rechter
verzoeken een omgangsregeling vast te stellen. Vaak komt het erop neer dat
zij de rechter vragen een onderling afgesproken regeling vast te leggen in het
vonnis. In andere gevallen vragen de ouders (of een van beide) om bemidde-
ling (door de rechter en/of de Raad voor de Kinderbescherming), omdat zij het
zelf niet eens kunnen worden over een regeling.

Bij 14% (= 240) van de door ons onderzochte scheidingszaken met een of
meer minderjarige kinderen werd aan de rechter gevraagd een - al dan niet
onderling afgesproken - omgangsregeling in het vonnis (of de beschikking)
op te nemen. In 198 (83%) van deze 240 zaken is het verzoek toegewezen, in 34
zaken (14%) afgewezen en in enkele gevallen is het verzoek later ingetrokken
of heeft de rechter de beslissing aan de kinderrechter overgelaten. In het
laatste geval is de uiteindelijke beslissing niet in het scheidingsdossier ver-
meld. Tabel 5 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 5: Inhoud van het vonnis of de voogdijbeschikking wat betreft de beslissing over de omgangs-
regeling (OR), per zaak respectievelijk per kind; steekproef van in 1982 uitgesproken
scheidingen

scheidingszaken kinderen

absoluut % absoluut %
aantal aantal

- def. OR door de rechter 198 12 332 10
- beslissing aan kinderrechter 4 0 8 0
- verzoek afgewezen 34 2 59 2
- verzoek ingetrokken 10 1 19 1
- n.v.t.; rechter akkoord voorstel ouders om OR onderling te

regelen 53 3 102 3
- n.v.t.; geen verzoek 1431 84 2648 84

totaal 1695* 100* 3169 100

in enkele zaken met meer dan één kind is niet voor alle kinderen dezelfde beslissing genomen.
Zo zijn er bijvoorbeeld 12 zaken waarbij de rechter voor het oudste kind geen OR heeft vast-
gesteld en voor één of meer jongere kinderen wel. Hieruit is te verklaren dat de percentages op-
geteld boven 100 uitkomen.

Zoals gezegd gaat het bij de in het vonnis of de voogdijbeschikking vermel-
de omgangsregeling soms louter om het vastleggen van een onderling af-
gesproken regeling en in andere gevallen is de inhoud van de regeling met be-

34



hulp van de rechter tot stand gekomen. Aan de hand van de informatie in de
scheidingsdossiers konden de in het vonnis of de beschikking vermelde om-
gangsregelingen worden ingedeeld in de volgende categorieën:
- onderlinge omgangsregeling (OR) vastgelegd, ouders eens;
- na bemiddeling OR vastgesteld, ouders eens;
- na bemiddeling OR vastgesteld, een van de ouders niet eens.

Het resultaat is weergegeven in tabel 6.

Tabel 6: Aard van de in het vonnis of de voogdijbeschikking vermelde omgangsregeling, per zaak
respectievelijk per kind; steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen

per schei-
dingszaak

(n = 198)

per kind

(n = 332)

1. onderlinge OR vastgelegd; beide ouders eens 28% 28%
2. na bemiddeling OR vastgesteld; beide ouders eens 55% 56%
3. na bemiddeling OR vastgesteld; slechts één ouder eens 18% 16%

totaal 100% 100%

Uit tabel 6 blijkt dat het in ruim een kwart van de 198 scheidingszaken
waarin een omgangsregeling in het vonnis (of de voogdijbeschikking) is opge-
nomen, ging om een onderlinge regeling die de ouders hadden laten vastleg-
gen. Daarnaast konden in meer dan de helft van deze scheidingszaken met
een omgangsregeling de ouders het na bemiddeling door de rechter enlof de
Raad voor de Kinderbescherming eens worden, terwijl de rechter in bijna één
op de vijf van deze scheidingszaken met omgangsregeling de knoop heeft
moeten doorhakken, waarbij slechts conform de wens van één ouder werd
beslist. Deze laatste categorie - door Griffiths en Hekman (1985) "opgelegde
regeling" genoemd - kwam dus relatief het minste voor en wel in 2% van alle
scheidingszaken met minderjarige kinderen.

Het percentage scheidingszaken waarin een omgangsregeling door de
rechter was vastgelegd of vastgesteld, liep tussen de rechtbanken vrij sterk
uiteen. Zo was in het arrondissement Rotterdam bij 6% van de in 1982 uit-
gesproken scheidingen waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, een
omgangsregeling in het vonnis of de bijbehorende voogdijbeschikking opge-
nomen, tegen 37% in het arrondissement Roermond (zie bijlage 9). Bij zes
rechtbanken zijn wij nagegaan of dit te verklaren was uit het feit dat bij de ene
rechtbank de verzoeken inzake het treffen van een omgangsregeling vaker
werden voorgelegd aan de rechter die de scheiding uitspreekt, terwijl dit bij
andere rechtbanken vaker daarna pas aan de kinderrechter gebeurde. Dit
bleek niet het geval te zijn. In het volgende hoofdstuk gaan we nader op deze
kinderrechterzaken in.

Behalve over de omgangsregelingen die in het vonnis of de beschikking zijn
opgenomen, bleken de scheidingsdossiers in veel gevallen ook informatie te
bevatten over louter onderlinge omgangsregelingen en omgang op zich. Deze
gegevens, die niet meer dan een ondergrens aangeven, zijn ook door ons vast-
gelegd. Zo bleek er voor 22% van de betrokken kinderen een onderlinge om-
gangsregeling te bestaan en bleek er bij 15% wel omgang plaats te vinden
zonder dat er van een regeling sprake was. Een klein aantal van de kinderen
(8%), zo kwam uit de dossiers naar voren, had geen contact met de niet-ver-
zorgende ouder. Van bijna de helft (45%) van de minderjarigen valt op basis
van de scheidingsdossiers niet te zeggen of er sprake was van omgang of een
eventuele omgangsregeling (zie bijlage 10).

In deze paragraaf zullen vervolgens deze door de rechter vastgelegde of
vastgestelde omgangsregelingen worden bekeken tegen de achtergrond van
enkele persoonskenmerken van de betrokken minderjarige kinderen (leeftijd
en geslacht) en de uiteindelijke gezagsregeling. Vervolgens zal worden ge-
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keken naar de wensen van ouders en kinderen inzake de omgangsregeling, de
betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming bij de vaststelling van
een omgangsregeling en de motiveringen van de rechter voor toe- of afwijzing
van het verzoek een omgangsregeling te treffen. Het "horen" van kinderen en
de activiteiten van de Raden zullen eveneens per arrondissement worden
bekeken.

Allereerst wordt evenwel ingegaan op de relatie tussen de beslissing bij
voorlopige voorziening en de uiteindelijke beslissing over de omgangs-
regeling.

4.3.1 Voorlopige voorziening

Hangende de procedure kan ook voor een omgangsregeling een voorlopige
voorziening worden getroffen. Hoewel het misschien voor de hand ligt te ver-
onderstellen dat de uiteindelijke beslissing omtrent de omgangsregeling veel-
al overeenkomt met deze voorlopige voorziening, was dit lang niet altijd het
geval in de door ons onderzochte zaken. Zo bleek in nog minder dan de helft
van de procedures waarin bij wijze van voorlopige voorziening een omgangs-
regeling werd getroffen, ook in het scheidingsvonnis of in de bijbehorende
voogdijbeschikking een omgangsregeling te zijn opgenomen. Hierbij hebben
we niet bekeken of de inhoud, dat wil zeggen de frequentie van de bezoeken,
overeenkomt met die uiteindelijk vastgestelde omgangsregeling, maar
spreken we alleen van het al dan niet bestaan van een regeling op zich.

Omgekeerd bleek in 9% van de procedures waarin geen voorlopige om-
gangsregeling was getroffen, uiteindelijk bij de scheiding wel een omgangs-
regeling te zijn vastgesteld.

Overigens bleken alleen voorlopige omgangsregelingen te zijn getroffen in
dagvaard i ngs proced u res.

4.3.2 Leeftijd, geslacht en gezagsregeling

In de gevallen waarin de moeder het gezag had over de kinderen, bleek rela-
tief vrijwel even vaak door de rechter een omgangsregeling te zijn vastgelegd
of vastgesteld als in de gevallen waarin de vader belast is met het gezag
(respectievelijk 11 % en 10%). Bekijken we vervolgens of de ouders het wel of
niet eens waren met de omgangsregeling, dan blijkt er wel een - zij het zwak
- verband met de gezagsverdeling te bestaan. Regelingen waarbij slechts
conform de wens van één ouder was beslist, kwamen iets vaker voor bij kinde-
ren over wie de vader was belast met het gezag dan wanneer de moeder het
gezag had (respectievelijk 4% en 1%)19). Er kan gesproken worden van een
tendens dat wanneer de vader voogd was, er relatief vaker onenigheid was
tussen de beide ouders over de vastgestelde omgangsregeling dan wanneer
de moeder de voogdij had. In deze gevallen bleek het ongeveer even vaak de
moeder (niet-voogdes) te zijn als de vader (voogd) die het oneens was met deze
vastgestelde omgangsregeling (zie bijlage 11). Maar nogmaals, het gaat om
een zwak verband.

Wanneer we de leeftijd van de kinderen bij deze analyses betrekken, zien we
dat er relatief vaker een omgangsregeling in het vonnis (of de voogdijbeschik-
king) werd vermeld naarmate de kinderen jonger waren. Bij de kinderen onder
6 jaar was dat namelijk 17%, aflopend van 16% van 6- t/m 11-jarigen tot 7%
van 12- t/m 15-jarigen. Bij slechts enkele oudere kinderen was er een om-
gangsregeling vastgesteld (1%). Tabel 7 geeft hiervan een overzicht.
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Tabel 7: Bij scheiding betrokken kinderen naar aard van de omgangsregeling (voor zover vermeld in
vonnis of voogdijbeschikking) en leeftijd; in procenten; steekproef van in 1982 uitgespro-
ken scheidingen

- onderlinge OR vastgelegd; beide ouders eens
- na bemid. OR vastgesteld; beide ouders eens
- na bemid. OR vastgesteld; slechts één ouder

eens

totaal OR in vonnis of voogdijbeschikking

abs. totaal aantal

s5 jr 6 t/m 12 t/m 16 t/m 19- totaal
11 jr 15 jr 18 jr 21 jr

5 5 1 - - 3
9 9 5 0 0 6

3 2 1 0 0 2

17 16 7 0 1 10

742 954 672 424 269 3169'

•) In de laatste kolom zijn de kinderen van wie de leeftijd onbekend was, wel meegerekend, in de
overige kolommen uiteraard niet.

De aard van deze omgangsregelingen laat per leeftijdscategorie enige ver-
schillen zien. Het gaat echter om kleine verschillen.

Maakt men vervolgens per leeftijdsgroep een onderverdeling in kinderen die
aan de moeder respectievelijk de vader waren toegewezen, dan blijken er op
het eerste gezicht enige verschillen waarneembaar (zie bijlage 12). Deze ver-
schillen zijn echter niet significant.

Voor jongens blijkt over het geheel genomen even vaak een omgangsrege-
ling in het vonnis te zijn vermeld als voor meisjes (11%). Ook de aard van deze
omgangsregelingen was voor beide categorieën gelijk. Als we bij de analyse
tevens de gezagsverdeling -betrekken, kunnen we wel enige verschillen
constateren. Van jongens over wie de vader het gezag had bijvoorbeeld,
bestond er voor 8% een in het vonnis (of de voogdijbeschikking) vermelde om-
gangsregeling, van de meisjes was dit 12%. Van de kinderen over wie de moe-
der het gezag had, blijkt dat voor 11% van de jongens een omgangsregeling
was vastgelegd of vastgesteld door de rechter en voor 10% van de meisjes. De
genoemde verschillen berusten echter alle op toeval; ze zijn statistisch niet
significant. Evenzo blijken er in dit opzicht geen noemenswaardige verschil-
len in de aard van de door de rechter vastgestelde omgangsregelingen aan-
wezig (zie bijlage 13).

4.3.3 De mening van de ouders en kinderen

In deze paragraaf wordt allereerst nagegaan of de wens van de kinderen
omtrent de omgang, voor zover zij deze aan de rechter hadden kenbaar ge-
maakt, overeenkwam met de genomen beslissing. Vervolgens wordt bezien of
de ouders het eens waren met deze beslissing. Omdat in paragraaf 4.2.3 reeds
het horen van het totaal aantal kinderen (in verband met de gezagsbeslissing)
aan bod is geweest, komen in de onderhavige bespreking uitsluitend die kin-
deren aan de orde, voor wie een verzoek tot het vastleggen van een omgangs-
regeling was gedaan, met hun ouders.

Uit de totale steekproef blijkt er voor 399 kinderen een verzoek voor een om-
gangsregeling te zijn ingediend (exclusief ingetrokken verzoeken). Zoals we
eerder zagen, blijkt dit verzoek in 83% te zijn toegewezen, in 15% te zijn afge-
wezen en in 2% werd de beslissing overgelaten aan de kinderrechter. De
meeste van deze kinderen voor wie een verzoek was ingediend, waren op het
moment dat over de omgang werd beslist, jonger dan die volgens de geldende
wet zouden moeten worden gehoord (85%). Van het aantal kinderen dat wel de
juiste leeftijd had om in de gelegenheid te worden gesteld hun mening ken-
baar te maken (n= 61), was ruim een derde door de rechter gehoord of had
schriftelijk zijn mening laten weten omtrent de omgangsbeslissing.

Daarnaast werd een klein aantal jongere kinderen gehoord, van wie 41%
ook de mening gaf omtrent de omgang.

Voor zover de kinderen waren gehoord en het verzoek inzake een omgangs-
regeling was toegewezen (n = 16), heeft de rechter in 69% van de gevallen con-
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form de wens van het kind beslist, in 31 % van de gevallen niet.
In de (vijf) gevallen in de onderzoekgroep waarin de kinderen kenbaar maak-

ten het niet eens te zijn met de omgangsbeslissing, blijkt een omgangsrege-
ling te zijn getroffen die de ouders na bemiddeling door de rechter en/of de
Raad voor de Kinderbescherming waren overeengekomen. Deze ouders waren
het dus wel eens met de omgangsbeslissing. Vooruitlopend op de volgende
paragrafen kan worden gesteld dat in deze gevallen de rechter de beslissing
motiveerde met in het belang van het kind te handelen.

De kinderen voor wie het verzoek een omgangsregeling vast te leggen dan
wel vast te stellen was afgewezen, waren het - voor zover bekend (n = 16) -
allen eens met deze beslissing, ongeacht hun leeftijd. De rechter heeft in deze
gevallen motiveringen gehanteerd die voornamelijk betrekking hebben op het
kind, zoals een omgangsregeling is niet in het belang van het kind, het kind wil
geen contact en het kind is oud genoeg om zelf te beslissen.

In de meeste gevallen waarin door een of beide ouders een verzoek aan de
rechter werd gedaan een omgangsregeling te treffen, werd conform de wens
van beide ouders beslist. Zoals reeds in de inleiding van deze paragraaf naar
voren kwam, bleken namelijk de ouders van 85% van de kinderen het uiteinde-
lijk eens te zijn met de toewijzing van het genoemde verzoek. Verder was in de
gevallen dat de ouders het niet alle twee eens waren, relatief vrijwel even vaak
uitsluitend alleen conform de wens van de voogd(es) beslist als alleen con-
form de wens van de ouder-niet-voogd(es). Voor zover de betrokken minder-
jarige kinderen in deze zaken, waarbij conform de wens van slechts een ouder
is beslist, zijn "gehoord", waren zij het in ieder geval eens met de genomen
omgangsbeslissing. De rechter had deze beslissing om toch een omgangs-
regeling te treffen voornamelijk in het belang van het kind gedaan (61 %). Ver-
der gaf hij als motivering voor deze beslissing dat regelmatig contact tussen
ouders en kind mogelijk moet blijven na de scheiding (10%) en dat er geen fei-
ten of omstandigheden waren gebleken dat het contact ongewenst was
(10%). In iets meer dan de helft van deze zaken had de Raad voor de Kinderbe-
scherming overigens de rechter geadviseerd een omgangsregeling in het
vonnis op te nemen.

Bij de afgewezen verzoeken blijkt daarentegen voornamelijk uitsluitend
conform de wens van de voogd(es) te zijn beslist (64%). Slechts in 10% van
deze gevallen waren de beide ouders het eens, en in een zeer klein percentage
blijkt alleen de ouder-niet-voogd(es) het eens te zijn geweest met de afwijzing.
Van enkele van deze gevallen waarin het verzoek is afgewezen, is de mening
van de ouders overigens niet bekend (zie bijlage 14 voor een cijfermatige weer-
gave hiervan). Ook in deze gevallen waarbij conform de wens van slechts één
ouder is beslist, waren de betrokken kinderen voor zover zij zijn "gehoord" het
wel eens met de beslissing, in casu geen omgangsregeling te treffen. In bijna
de helft van deze zaken gaf de rechter als motivering dat een omgangsrege-
ling niet in het belang van het kind zou zijn. In 21% werd als argument ge-
bruikt dat het kind blijk gegeven had geen contact te willen. Verder gaf de
rechter aan (in 12% van de zaken) het advies van de Raad voor de Kinderbe-
scherming op te volgen. In een aantal zaken beargumenteerde de rechter zijn
beslissing met dat hij geen omgangsregeling behoefde vast te leggen, omdat
er gelegenheid bleek te bestaan voor omgang zonder regeling.

Al met al blijkt dat in verreweg de meeste gevallen zowel kinderen als
ouders tevreden waren met de genomen beslissing omtrent de omgang. In ge-
vallen waarin de ouders geen overeenstemming hadden kunnen bereiken,
heeft de rechter veelal de beslissing genomen die hij in het belang van het
kind achtte.

4.3.4 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming

In paragraaf 4.2.4 is reeds gesproken over de 4% zaken waarin de Raad een
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onderzoek verrichtte, dan wel door derden liet verrichten, teneinde de rechter
te kunnen adviseren omtrent de gezagsregeling. In driekwart van deze zaken
onderzocht de Raad tegelijkertijd de mogelijkheden voor een omgangsrege-
ling. In andere gevallen deed de Raad uitsluitend een onderzoek ten behoeve
van een advies inzake de omgang. In totaal blijkt in eveneens 4% van de
scheidingszaken met minderjarige kinderen een dergelijk onderzoek omtrent
een omgangsregeling te zijn ingesteld (dit is inclusief mogelijke onderzoeken
met betrekking tot een voorlopige voorziening).

In ruim de helft van deze onderzoekszaken luidde het advies het verzoek toe
te wijzen c.q. een omgangsregeling vast te stellen. In een derde van de zaken
was het advies het verzoek voor een omgangsregeling af te wijzen c.q. geen
omgangsregeling vast te stellen. In enkele gevallen adviseerde de Raad de
omgangsregeling ambtshalve te treffen of aandacht te besteden aan een
regeling. De rechter volgde in de meeste gevallen de adviezen van de Raad op.
Hij volgde vaker het advies op wanneer het ging om een afwijzend advies
(95%), dan wanneer het advies luidde wel een omgangsregeling in het vonnis
op te nemen (70%). In totaal werd 79% van de adviezen gevolgd. Blijkbaar
voorzag de rechter in een aantal gevallen vaker dan de Raad problemen met
een regeling, zodanig dat hij besloot geen omgangsregeling vast te leggen of
vast te stellen. In enkele gevallen werd uiteindelijk toch geen regeling vastge-
legd, omdat de ouders tot overeenstemming kwamen en de rechter er blijk-
baar vanuit ging dat zij de omgang onderling zouden regelen.

Vervolgens bespreken we de motiveringen van de raadsadviezen (zoals
weergegeven in de rapporten) inzake de omgangsregeling. Voor de indeling
hiervan is om een vergelijking mogelijk te maken zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij het onderzoek "Omgang met elkaar" (Omgang, 1978). De meest
voorkomende argumenten waren in geval van advies tot toewijzing van de om-
gangsregeling:
- de ouders gaan akkoord met de regeling;
- in het belang van het kind;
- belang ouders en kind bij duidelijkheid.

Voor de adviezen tot afwijzing van het verzoek werd als voornaamste moti-
vering gegeven:
- gespannen verhouding tussen ouders;
- in het belang van het kind;
- ouder-voogd(es) weigert medewerking;
- gedrag, houding, motivatie ouder-niet-voogd(es).

Vergeleken met het genoemde onderzoek "Omgang met elkaar", dat over-
wegend adviezen aan de kinderrechter betreft, blijkt dat wij gedeeltelijk (in
1982) dezelfde argumenten van de Raad hebben aangetroffen. Daarentegen
werd "de wil van het kind" blijkens ons onderzoek nauwelijks door de Raad
genoemd als argument.

Wat ons verder opviel, was dat motiveringen van de Raad van het advies tot
toewijzen relatief vaker betrekking hadden op het kind of het kind in combina-
tie met de ouders en bij het advies tot afwijzen, daarentegen, relatief vaker op
uisluitend de ouders. Omdat we het hier hebben over kleine aantallen, beper-
ken we ons tot dit globale overzicht.

4.3.5 Inhoud van de omgangsregeling

De inhoud van de omgangsregeling, zoals die in het vonnis of de voogdijbe-
schikking voor 332 kinderen is vermeld, wordt vervolgens besproken. We heb-
ben hierbij gebruik gemaakt van de indeling die Weeda (1983) en Van Gelder
(1987) hanteerden, teneinde onze gegevens met die van hen te kunnen verge-
lijken. De verdeling van de door de rechter vastgelegde of vastgestelde om-
gangsregelingen wordt dan aldus:
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- 16% van de kinderen bleek weinig contact te hebben (een weekend per
maand; een dag in drie weken of minder);

- 68% had regelmatig contact (een weekend in twee of drie weken; een halve
dag per twee weken of per week);

- 12% had vaak contact (één of twee dagen per week of vaker);
- van 4% was de frequentie van het contact onregelmatig of onbekend (bij-

lage 15 geeft hiervan een gedetailleerd overzicht).

In tabel 8 treft men de indeling van Weeda en Van Gelder aan, voor zover er
sprake van omgang was. Naast deze gegevens vermelden wij de verdeling van
de rechterlijke omgangsregelingen uit ons onderzoek.

Tabel 8: Overzicht van de inhoud van de in het vonnis of de beschikking vermelde omgangsregeling
(steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen), in vergelijking met de bevindingen van
Weeda en Van Gelder, voor zover er sprake was van omgang (in procenten)

rechtbank-
dossiers 1982

gescheidenen
bij Weeda

gescheidenen
bij Van Gelder

weinig
regelmatig
vaak
onregelmatiglinhoud onbekend

16
68
12
4

14
34
38
14

33
36
26

5

totaal 100 100 100

Van belang is hierbij te vermelden dat de steekproeven van Weeda en Van
Gelder anders van samenstelling zijn dan de representatieve landelijke (zie
hiervoor). In de genoemde onderzoeken zijn bovendien alle contacten tussen
de niet-verzorgende ouder en het kind bekeken, terwijl wij uitsluitend de in het
vonnis of de beschikking vermelde regelingen bespreken. De cijfers met
elkaar vergeleken, wijzen uit dat bij door de rechter vastgelegde of vastgestel-
de regelingen de categorie "regelmatig contact" veel vaker voorkomt en de
categorie "vaak contact" relatief weinig. Deze cijfers wekken de indruk dat de
contactfrequentie van de regelingen, zoals vastgelegd of vastgesteld door de
rechter, gemiddeld minder is dan van de contactfrequentie bij omgang in het
algemeen. We weten evenwel niet of in de praktijk de contactfrequentie in
geval van "rechterlijke" omgangsregeling gelijk is aan de vastgelegde of vast-
gestelde.

De gegevens van Griffiths en Hekman (1985) hebben betrekking op het
arrondissement Groningen. Teneinde deze cijfers te vergelijken met ons
onderzoek, hebben we onze gegevens over de inhoud van de omgangsregelin-
gen van de rechtbank Groningen geselecteerd. Hierbij hebben we ook de ge-
gevens over de contactfrequentie van het onderzoek van Griffiths en Hekman
ingedeeld volgens het eerder genoemde model dat Weeda en Van Gelder han-
teerden. Bijlage 16 geeft een overzicht van deze resultaten. Uit deze verge-
lijking blijkt dat ook binnen dit arrondissement de door de rechter vastgelegde
of vastgestelde regelingen gemiddeld een hogere contactfrequentie hebben
dan regelingen in het algemeen. Ook hier dient men zich te realiseren dat de
regeling op papier niet de praktijk behoeft weer te geven.

Voorts hebben we bekeken of er een relatie is tussen de inhoud van de om-
gangsregelingen en de leeftijd van de kinderen (kinderen van boven de 15 jaar
zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat er voor slechts 4 een rechter-
lijke omgangsregeling bestond). De verschillen tussen de afzonderlijke leef-
tijdscategorieën en de inhoud van de regeling zijn slechts gering. Wel is een
tendens waar te nemen dat, naarmate de kinderen jonger zijn, er veelvuldiger
sprake is van "regelmatig" en "vaak" contact. "Weinig" contact komt dus
relatief vaker voor bij wat oudere kinderen (6 t/m 15 jaar). Uitsluitend in de
categorie 12- t/m 15-jarigen is er sprake van "onregelmatig" contact. Wellicht
werden deze kinderen oud genoeg geacht om zelf aan te geven, wanneer ze
contact wensten met de ouder-niet-voogd.
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Naast de hiervoor besproken "dagelijkse" omgangsregeling is in 27% van
de gevallen ook een regeling voor de vakantieperiode vastgelegd of vast-
gesteld door de rechter. In de meeste van deze gevallen luidde de omschrij-
ving dat de omgang in de vakanties in onderling overleg geregeld kon worden,
dan wel werd deze bepaald op de helft van de vakantie of op twee weken in de
zomer. Meer gedetailleerde resultaten zijn te vinden in bijlage 17.

4.3.6 Motiveringen van de rechter

Zoals eerder werd gesteld, had de rechter voor 332 kinderen uit ons onder-
zoek een omgangsregeling vastgesteld. Voor 59 kinderen was het verzoek tot
een omgangsregeling afgewezen.

Op welke gronden de rechter deze beslissingen had genomen, is onder-
zocht en zal nu worden besproken. Achtereenvolgens zullen de motiveringen
van de toewijzing van verzoeken tot het vaststellen of vastleggen van de om-
gangsregeling aan de orde komen en daarna de argumenten om het verzoek af
te wijzen. Zoals eerder opgemerkt, hebben we voor de omschrijvingen en de
indeling van de motiveringen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij die in het
rapport "Omgang met elkaar" (Omgang, 1978). Op enkele punten bleek aan-
vulling noodzakelijk.

Bijlage 18 geeft een overzicht van de gehanteerde motiveringen in de geval-
len waarvoor een omgangsregeling was vastgelegd of vastgesteld door de
rechter. De motiveringen zijn per kind geteld. Wanneer in een beschikking
voor twee kinderen een omgangsregeling werd vastgesteld, waarbij een moti-
vering werd gegeven die kennelijk beide kinderen betrof, is de betreffende
motivering dus tweemaal meegerekend. In diverse gevallen was per beslis-
sing meer dan een argument gegeven. In welke combinaties de argumenten
voorkwamen in de vonnissen of beschikkingen, is in dit verslag niet vermeld.

In ongeveer een kwart (= 72) van de gevallen was in het vonnis of de be-
schikking geen enkele grond genoemd. Dat betekent dat voor de overige 260
kinderen in het totaal 326 motiveringen werden aangetroffen. 44% van deze
argumenten betrof het kind en wel overwegend het argument dat "de om-
gangsregeling in het belang van het kind" werd geoordeeld (zie bijlage 18).
Andere veelvoorkomende motiveringen zijn dat "de omgangsregeling conform
de wens van de ouders is" (29%), dat "de ouders de omgang in onderling over-
leg regelen", ofwel dat de Raad voor de Kinderbescherming als zodanig had
geadviseerd.

Dan gaan we nu over tot de bespreking van de motivering van de afgewezen
beschikkingen. In 54 van de 59 zaken waarin de rechter het verzoek tot het
vaststellen van een omgangsregeling had afgewezen, werd de beslissing in de
beschikking gemotiveerd. De betreffende motiveringen zijn te vinden in bij-
lage 19.

In de helft van de gevallen had de beargumentering rechtstreeks betrekking
op het kind (n=50; 50%), waarbij in de meeste gevallen als reden werd
genoemd dat een omgangsregeling niet in het belang van het kind zou zijn
(n = 28). Als nadere motivering werd in deze gevallen onder meer genoemd dat
het kind geen contact wilde en dat er afwijzend was geadviseerd (zie bijlage
20).

22% van de motiveringen om het verzoek af te wijzen had betrekking op de
ouders. In de meeste gevallen betrof het factoren bij de ouders die de omgang
zouden kunnen bemoeilijken. Het verzoek werd evenwel ook wel afgewezen,
omdat de ouders de omgang onderling zouden regelen. Een ander positief
getint argument was dat het vrijwillige contact goed verliep.

4.3.7 Kinderalimentatie

Uit het onderzoek blijkt dat de rechter ten aanzien van iets meer dan de helft
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van de kinderen had bepaald dat kinderalimentatie moest worden betaald. Wij
hebben bekeken of er een relatie aanwezig is tussen het bestaan van een kin-
deralimentatieplicht en een rechterlijke omgangsregeling. Er wordt namelijk
wel eens gesuggereerd dat deze kwesties met elkaar verband houden, als zou
de ouder-niet-voogd, tevens alimentatieplichtige, zijn kind willen zien, omdat
hij er immers voor betaalt ("kijkgeld"?) 20). Welnu, uit de cijfers blijkt dat er ter-
nauwernood van een verband tussen deze twee variabelen gesproken kan wor-
den. In de gevallen waarin wel een kinderalimentatieplicht bestond, blijkt nl.
voor 11 % een door de rechter vastgestelde omgangsregeling te zijn. In zaken
zonder kinderalimentatie is dit percentage 9. Hierbij kan worden aangetekend
dat het sporadisch bleek voor te komen dat de rechter in de motivering van
zijn beslissing een omgangsregeling vast te leggen of vast te stellen, als een
van argumenten vermeldde dat de vader zich bereid had verklaard de gevraag-
de kinderalimentatie te betalen, indien een omgangsregeling tot stand zou
komen.

4.4 Conclusie

Uit de scheidingsdossiers valt op te maken dat in 1982 88% van de bij
scheiding betrokken minderjarige kinderen het gezag aan de moeder was toe-
gewezen en in 12% aan de vader. Toewijzing aan de vader vond vaker plaats
naarmate de kinderen ouder waren. De cijfers van de Directie Kinderbescher-
ming wijzen ongeveer hetzelfde uit over de jaren 1977, 1978 en 1983.

In 1982 zijn naar schatting 3000 verzoeken voor een omgangsregeling op
het moment van de scheiding bij de rechter ingediend. Dit is 14% van de
scheidingszaken waarbij een of meer minderjarige kinderen betrokken waren.
In de meeste gevallen werd dit verzoek toegewezen (n=circa 2500; 83%). In
14% van de gevallen werd het verzoek afgewezen en een enkele maal werd het
verzoek later ingetrokken of heeft de rechter de beslissing aan de kinderrech-
ter overgelaten. Dit betekent derhalve dat de rechter in ongeveer 12% van de
scheidingszaken waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, op verzoek
van één of beide ouders een omgangsregeling had opgenomen in het vonnis
of de bijbehorende voogdijbeschikking: in 3% een door de ouders onderling
overeengekomen regeling, in 7% een regeling waarmee de ouders uiteindelijk
beiden instemden en in 2% van de gevallen een regeling die niet de instem-
ming van beide ouders had.

Het percentage door de rechter vastgelegde of vastgestelde omgangsrege-
lingen loopt uiteen van 6% tot 37% per arrondissement.

Naarmate de kinderen jonger waren, blijkt door de rechter vaker een om-
gangsregeling te zijn vastgelegd of vastgesteld: bij kinderen beneden de zes
jaar 17% en bij kinderen boven de 15 jaar 1%. In dit opzicht bleek geen ver-
schil te bestaan tussen jongens en meisjes, tussen kinderen die aan de vader
en kinderen die aan de moeder waren toegewezen, noch tussen kinderen voor
wie wel en die voor wie geen alimentatieplicht was vastgesteld.

De Raad voor de Kinderbescherming had in 4% van de scheidingszaken
waarbij minderjarige kinderen waren betrokken, een onderzoek verricht, op
grond waarvan de rechter werd geadviseerd over de te nemen gezagsbeslis-
sing. Voor een advies inzake de omgangsregeling had de Raad eveneens in
4% van de zaken een onderzoek ingesteld. Dit betrof voor een deel dezelfde
gevallen. De rechter had in de meeste gevallen de hieruit voortvloeiende
raadsadviezen opgevolgd: van die over de regeling van het gezag 95% en van
die betreffende de omgangsregeling 79%.

Van de betrokken kinderen die volgens de geldende wet zouden moeten
worden "gehoord" in verband met de gezagsvoorziening, heeft blijkens de ge-
gevens in de dossiers 76% zijn mening over de te nemen gezagsbeslissing
aan de rechter kenbaar gemaakt (32% mondeling en 44% schriftelijk). Dit per-
centage varieert van 29% tot 94% per rechtbank. In vrijwel alle gevallen nam
de rechter de gezagsbeslissing conform de wens van de kinderen die waren
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"gehoord". Van de kinderen die de juiste leeftijd hadden om te worden "ge-
hoord" en voor wie een verzoek tot een omgangsregeling was ingediend, heeft
ruim een derde zijn mening kenbaar gemaakt over de te nemen omgangs-
beslissing. In 69% besliste de rechter over de omgangsregeling conform de
wens van de kinderen die waren gehoord. In het belang van het kind nam de
rechter in de overige gevallen een andere beslissing.

Wat de redenen zijn dat niet alle kinderen van 12 respectievelijk 14 jaar of
ouder zijn gehoord, waarom tegen de bedoeling van de wetgever in het
"horen" zoveel schriftelijk gebeurt en waarom bij de ene rechtbank relatief
meer kinderen zijn gehoord dan bij de andere, is uit onze gegevens niet te
destilleren. Kinderen zijn overigens niet verplicht hun mening kenbaar te
maken en sommigen zijn hiertoe mogelijk niet bereid geweest. Dat deze be-
reidheid van de kinderen en de beïnvloeding van de ouders op dit punt per
regio verschilt, is echter niet aannemelijk.
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5 Vaststelling of wijziging van
de omgangsregeling door
de kinderrechter (1984)

5.1 Inleiding

Wanneer in het scheidingsvonnis of in de bijbehorende voogdijbeschikking
geen regeling inzake de omgang is getroffen, kan deze alsnog door de kinder-
rechter worden getroffen (art. 161, lid 5 BW). Bovendien kan aan de kinderrech-
ter worden verzocht een voorziening inzake de omgang tussen het kind en de
niet met het gezag belaste ouder te wijzigen. Dat kan op grond van het feit dat
omstandigheden zijn gewijzigd of dat bij de vaststelling van de voorziening
,van-onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan (art. 162 BW).

Uit CBS-tellingen, die van dit soort zaken sinds 1980 worden bijgehouden,
blijkt dat in 1980 bijna 1100 van deze verzoeken inzake de omgangsregeling
aan de kinderrechter werden gedaan. Dat aantal is in de daarop volgende drie
jaren geleidelijk gestegen; het bedraagt sinds 1983 1500 à 1600 per jaar (zie
bijlage 21). Verzoeken tot vaststelling en tot wijziging worden door het CBS
niet apart geteld.

De verzoeken inzake de omgangsregeling die zijn gedaan aan de kinder-
rechter, zijn - zoals gezegd - eveneens in dit onderzoek betrokken. Daar-
voor zijn van de verzoeken die in 1984 zijn afgehandeld, dossiers van zes recht-
banken geanalyseerd. Voor een beschrijving van de steekproef wordt ver-
wezen naar hoofdstuk 2.

Onze steekproef leverde 344 zaken op, waarbij in totaal 566 minderjarige
.kinderen betrokken waren. Hieronder is ook een aantal (24) verzoeken die af-
komstig waren van voormalig ongehuwd samenwonenden. Omdat bij som-
mige rechtbanken van bepaalde zaken slechts de helft is genomen en bij
andere rechtbanken alle zaken, moest een weging worden uitgevoerd om uit-
spraken over de hele groep te kunnen doen21). Het totaal aantal zaken komt
hierdoor op 553 (in plaats van 344).

Het merendeel (77%) van de door ons onderzochte verzoeken aan de kinder-
rechter betrof verzoeken tot vaststelling van een omgangsregeling en 25%
een verzoek tot wijziging. Dat is dus samen meer dan 100%. Dat komt doordat
in een paar zaken zowel om vaststelling als om wijziging werd gevraagd.

De verhouding tussen het aantal verzoeken tot vaststelling en wijziging ver-
schilt nogal per rechtbank22).

Uit het onderzoek in Zuid-Nederland over de jaren 1972-1976 (Omgang, 1978)
bleek het bij 7% van de verzoeken aan de kinderrechter om een wijziging van
een bestaande regeling te gaan. Het percentage wijzigingsvoorstellen onder
de verzoeken inzake een omgangsregeling aan de kinderrechter is dus lande-
lijk in 1984 hoger dan zo'n zes à tien jaar eerder in Zuid-Nederland. Een meer
gedetailleerde vergelijking op dit punt is hier niet mogelijk. i

Zowel van de verzoeken tot vaststelling als van die tot wijziging heeft meer
dan de helft betrekking op echtscheidingen die twee tot vier jaar eerder zijn
uitgesproken. Bij 3% van de verzoeken tot vaststelling van een regeling ging
het om echtscheidingen die meer dan tien jaar geleden zijn uitgesproken en
waar dus al die jaren door de rechter of de kinderrechter geen omgangsrege-
ling voor de - intussen minstens tien jaar oude - kinderen was getroffen.
Het merendeel van laatstgenoemde categorie kinderen had in die tijd geen
omgang met de andere ouder gehad.
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De duur van de procedure, dat wil zeggen de tijdspanne tussen het indienen
van het verzoek met betrekking tot de omgangsregeling en de uitspraak van
de kinderrechter hierover, bedroeg gemiddeld 7,4 maanden. Op de verzoeken
tot latere vaststelling volgde over het algemeen wat sneller een beslissing
dan op de wijzigingsverzoeken. Zo moest na een jaar nog op 14% van de ver-
zoeken tot latere vaststelling en op 21% van de wijzigingsverzoeken worden
beschikt. Het is niet zo dat gedurende de tijd dat de procedure liep, geen con-
tact plaatsvond. In de meeste gevallen gebeurde dat wel. De lange duur van
sommige procedures hangt samen met het feit dat een proefregeling werd uit-
geprobeerd. In het totaal was in 25% van de zaken waarin de kinderrechter
een beslissing nam, sprake geweest van een proefregeling. Bij verzoeken tot
latere vaststelling iets vaker (circa 30%) dan bij wijzigingsverzoeken (circa
15%).

De verzoeken tot vaststelling en tot wijziging zijn afzonderlijk geanalyseerd
op diverse punten, op dezelfde manier als de verzoeken over de omgangsrege-
ling die tijdens de scheidingsprocedure aan de rechter waren gedaan. Op de
hiervoor beschreven kenmerken als geslacht en leeftijd van de kinderen en de
gezagsverdeling is daardoor een vergelijking mogelijk. In de volgende para-
grafen volgt een beschrijving van de resultaten.

5.2 Vaststelling van een omgangsregeling door de kinderrechter - voormalig
gehuwden

5.2.1 Inleiding

In deze paragraaf houden wij ons bezig met de verzoeken aan de kinder-
rechter van voormalig gehuwden tot vaststelling van een omgangsregeling
(= "eerste" of "latere" vaststelling). We hebben daarvoor de beschikking over
gegevens van 427 zaken (gewogen). Van deze verzoeken werd 30% uiteindelijk
ingetrokken tegen 4% van de verzoeken die in 1982 aan de rechter waren ge-
richt, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien en enkele werden niet-
ontvankelijk verklaard. Van de resterende verzoeken werd 61 % toegewezen en
39% afgewezen. De verzoeken aan de kinderrechter blijken dus vaker te zijn
afgewezen dan die aan de rechter (14% afgewezen). Dit is - evenals het
hogere percentage intrekkingen - een indicatie dat het bij de verzoeken aan
de kinderrechter om relatief moeilijke gevallen gaat. Dat is in overeenstem-
ming met bevindingen van andere onderzoekers (zie hiervoor).

Ook hier vallen enkele verschillen tussen de rechtbanken waar te nemen. In
Roermond en Rotterdam zijn relatief veel verzoeken ingetrokken (57% respec-
tievelijk 39% tegen gemiddeld 30% bij alle in het onderzoek betrokken recht-
banken tezamen). Relatief veel afgewezen verzoeken geeft Groningen te zien,
namelijk 58% van de verzoeken waarop de kinderrechter een beschikking
nam, bij een gemiddelde van 39%.

In driekwart van de. gevallen waarin aan de kinderrechter een verzoek werd
gedaan een omgangsregeling te treffen, was sprake of sprake geweest van
omgang al dan niet op grond van een onderlinge regeling, zij het meestal min-
der frequent dan was afgesproken. In de overige gevallen was geen of nauwe-
lijks contact geweest. Onvrede over het niet meer of niet goed meer functione-
ren van de onderlinge regeling was vaak reden om de kinderrechter te vragen
een regeling vast te leggen. De verzoeken tot latere vaststelling blijken in het
overgrote deel van de gevallen (90%) door de ouder-niet-voogd te zijn inge-
diend. Dat ligt voor de hand. Toch komt het voor dat het verzoek van de ouder-
voogd uitgaat. De beweegreden is in zo'n geval bijvoorbeeld dat deze het be-
langrijk vindt voor het kind dat een regeling wordt vastgelegd, onder meer om-
dat het kind regelmaat nodig heeft. Vastleggen door de kinderrechter zou de
kans op regelmatig contact dus vergroten volgens hen. Of en in hoeverre dit
zo is, is een vraag die op basis van dit onderzoek uiteraard niet is te be-
antwoorden.



Om het verzoek kracht bij te zetten werd in enkele gevallen (vier van de
onderzochte zaken) gewezen op het feit dat kinderalimentatie werd betaald of-
wel dat door het niet meer betalen van kinderalimentatie de onderlinge om-
gangsregeling niet meer functioneerde.

Hoewel de onderlinge regeling vaak niet meer goed functioneerde op het
moment dat het verzoek werd ingediend, bleken beide ouders na behandeling
van het verzoek door de kinderrechter en eventueel na bemiddeling door de
Raad voor de Kinderbescherming in veel gevallen uiteindelijk toch akkoord te
gaan met de regeling zoals die in de beschikking was opgenomen. Bij toe-
wijzing van het verzoek gingen de ouders in 71 % van de gevallen akkoord met
de vastgelegde regeling. In een kwart van de gevallen legde de kinderrechter
een regeling vast die niet de instemming van beide ouders had. Dit aantal is
naar verhouding wat groter dan van de door de rechter in het scheidingsvon-
nis of de bijbehorende voogdijbeschikking vastgestelde regeling (16% een
van de ouders niet eens). In tabel 9 zijn deze cijfers weergegeven.

Tabel 9: Vergelijking van de aard van de door de rechter en de kinderrechter getroffen omgangs-
regelingen, per kind; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen respectievelijk in
1984 door de kinderrechter toegewezen verzoeken; in procenten

rechter kinder-
rechter

1. onderlinge OR vastgelegd; beide ouders eens 28 4
2. na bemiddeling OR vastgesteld; beide ouders eens 56 71
3. na bemiddeling OR vastgesteld; slechts één ouder eens 16 25

totaal 100 100

Deze cijfers vormen een aanwijzing dat niet alleen de verzoeken die de kin-
derrechter krijgt voorgelegd, maar ook de verzoeken die hij toewijst, gevallen
betreffen die gemiddeld moeilijker liggen dan de verzoeken die de rechter te
behandelen krijgt en toewijst. In dit verband kan worden vermeld dat in zaken
waarin het verzoek is toegewezen, de Raad voor de Kinderbescherming in één
op de drie gevallen één of meer malen advies heeft uitgebracht aan de kinder-
rechter, terwijl in één op de drie gevallen sprake is geweest van een proefrege-
ling, soms van meer proefregelingen.

Hiervoor is vermeld dat in ongeveer 30% van de gevallen waarin de kinder-
rechter een beschikking nam op een verzoek tot latere vaststelling, een proef-
regeling was uitgeprobeerd. Ingetrokken verzoeken zijn hier dus buiten be-
schouwing gelaten. In 31 % van deze gevallen met een proefregeling werd het
verzoek een regeling vast te stellen door de kinderrechter afgewezen, bij 69%
van de gevallen toegewezen en in ongeveer 40% van de gevallen kwam er uit-
eindelijk een regeling tot stand, en in de beschikking, die de instemming van
beide ouders had. De proefregeling kan dus in een redelijk aantal gevallen
succesvol worden genoemd.

Zoals gezegd, werd ongeveer 40% van de verzoeken - voor zover ze niet
waren ingetrokken - afgewezen. Afwijzing van het verzoek tot vaststelling
van een regeling kwam vaker voor naarmate de kinderen ouder waren. Het
gaat in die gevallen veelal om scheidingen van oudere datum. Door de ouder-
voogd ingediende verzoeken bleken voorts in meer gevallen te zijn afgewezen
(67% afgewezen) dan verzoeken van de ouder-niet-voogd (39% afgewezen).

In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien dat het percentage zaken
waarin bij de scheiding een omgangsregeling werd opgenomen in het vonnis
of de bijbehorende voogdijbeschikking, per rechtbank verschilt. Het zou kun-
nen zijn dat bij die rechtbanken om een of andere reden vaker eerst na de
scheiding een beroep op de kinderrechter wordt gedaan voor een omgangs-
regeling in plaats van op de rechter, bv. omdat daarover procedure-afspraken
zijn gemaakt. Onze gegevens wijzen daar evenwel niet op. Gerelateerd aan het
aantal scheidingszaken met minderjarige kinderen in 1982, blijkt het percen-
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tage in 1984 door de kinderrechter vastgestelde omgangsregelingen bij de zes
onderzochte rechtbanken telkens 1 à 2% te zijn. Bij de zes rechtbanken te-
zamen bedraagt het ongeveer 2%. Aangezien het aantal scheidingen en het
aantal verzoeken inzake een omgangsregeling aan de kinderrechter sinds
1982 niet sterk is veranderd, is het naar onze mening verantwoord deze twee
grootheden tegen elkaar af te zetten. Volgens ons is dan ook de conclusie ge-
rechtvaardigd dat het percentage scheidingen waarin uiteindelijk een om-
gangsregeling door de kinderrechter wordt vastgesteld, per rechtbank niet
veel verschilt. Hierbij kan worden aangetekend dat het scheidingsvonnis in
deze zaken in de overgrote meerderheid (97%) was uitgesproken door dezelf-
de rechtbank die beschikte op het verzoek tot "latere" vaststelling.

Dan gaan we nu over tot een beschrijving van de kenmerken van de ver-
zoeken aan de kinderrechter, en - waar mogelijk - vergelijking met de ge-
vallen waarin in vonnis of voogdijbeschikking een omgangsregeling werd op-
genomen.

5.2.2 Leeftijd, geslacht en gezagsregeling

Bij vergelijking met de verzoeken tot het treffen van een omgangsregeling
die direct bij de scheiding werden gedaan, met deze die later aan de kinder-
rechter zijn gericht, blijkt dat het bij de verzoeken aan de kinderrechter gemid-
deld om oudere kinderen gaat. Groot zijn de verschillen evenwel niet. Wat
betreft de leeftijd van de kinderen en de gezagsregeling is de verdeling in
beide groepen nagenoeg gelijk (zie bijlage 22).

5.2.3 De mening van ouders en kinderen

Op de verzoeken die in dit onderzoek zijn betrokken, is in 1984 door de kin-
derrechter beschikt. Uit de onderzochte dossiers blijkt dat 55% van de kinde-
ren van twaalf jaar of ouder is "gehoord" alvorens de kinderrechter zijn beslis-
sing nam (in één op de vier gevallen ging het om een schriftelijke verklaring).
Dat is dus een hoger percentage dan van de kinderen voor wie de rechter
direct bij de scheiding een beslissing nam over de omgangsregeling (36%,
gehoord).

In vrijwel alle gevallen besliste de kinderrechter conform de wens van het
kind dat was "gehoord".

Alleen voor de toegewezen verzoeken zijn wij vervolgens nagegaan in hoe-
verre de uiteindelijk vastgelegde regeling (ook) aan de wensen van beide
ouders beantwoordde. In 75% van de zaken was dit het geval, zoals we hier-
voor reeds hebben laten zien. In de overige 25% van de gevallen kon een van
de ouders zich niet verenigen met de beslissing, voor zover dit althans uit de
informatie in de dossiers viel af te leiden.

5.2.4 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft met betrekking tot één op de drie
verzoeken aan de kinderrechter tot vaststelling van een omgangsregeling na
een onderzoek een advies uitgebracht23). De kinderrechter besliste in 90%
van deze gevallen conform het advies van de Raad.

De motivering van de adviezen aan de kinderrechter komt in grote lijnen
overeen met die van de adviezen in deze aan de rechter. Het meest voor-
komende argument in de adviezen het verzoek toe te wijzen was "de ouders
gaan akkoord met de regeling" (22%), terwijl het argument "het kind wil con-
tact" in 11% en "de omgangsregeling is in het belang van het kind" in 10%
van de rapporten werd aangetroffen.

48



In de adviezen het verzoek af te wijzen werd het meest als reden genoemd
"het kind wil geen contact" (54%), gevolgd door "een omgangsregeling is niet
in het belang van het kind" (33%), "gezien de gespannen verhouding tussen
de ouders" (18%) en "de ouder-niet-voogd(es) wil niet meewerken" (14%).

5.2.5 Inhoud van de omgangsregeling

Op dezelfde wijze als hiervoor hebben wij de omgangsregelingen op grond
van hun inhoud in drie categorieën ingedeeld: weinig, regelmatig of vaak con-
tact. Het resultaat is weergegeven in tabel 10.

Tabel 10: Vergelijking van de inhoud van de door de rechter bij de scheiding vastgelegde omgangs-
regelingen en de door de kinderrechter vastgestelde regelingen ("eerste vaststelling");
steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen respectievelijk uit in 1984 door de kin-
derrechter genomen beschikkingen; in procenten

frequentie van rechter kinderrechter
het contact (gewogen)

weinig 16 32
regelmatig 68 63
vaak 12 44
onregelmatig/onbekend 4 1

totaal 100
(-332 kinderen)

100
(=264 kinderen)

Uit tabel 10 blijkt dat de regelingen die tot stand kwamen via de kinderrech-
ter, gemiddeld op een wat lagere frequentie van het contact uitkomen dan die
die via de rechter tot stand kwamen.

De diversiteit qua inhoud van de regelingen blijkt voorts in de beschikkin-
gen van de kinderrechter vrijwel gelijk aan de in vonnis of voogdijbeschikking
vermelde omgangsregelingen. In beide gevallen komt een regeling voor twee-
wekelijks contact het meest frequent voor (zie bijlage 15). Voorts werd in 28%
van de gevallen tevens een regeling voor de vakantie in het vonnis of de be-
schikking opgenomen. Voor een gedetailleerd overzicht hiervan wordt ver-
wezen naar bijlage 17.

5.2.6 Motivering van de kinderrechter

De motiveringen die wij aantroffen in de beschikkingen van de kinderrech-
ter die toewijzing van het verzoek tot vaststelling behelsden, zijn weergegeven
in bijlage 23. Uit dat overzicht blijkt dat, evenals bij de door de rechter toege-
wezen verzoeken, het meest genoemde argument was dat "de omgangsrege-
ling in het belang van het kind was" (bij 64% van de kinderen in deze catego-
rie). Op de tweede plaats qua frequentie komt de overweging dat "de regeling
conform de wens van beide ouders is" (bij ruim 50% van de kinderen). Het
totaalbeeld van de door de kinderrechter gehanteerde motiveringen vertoont
veel overeenkomst met dat bij de rechter (zie bijlage 18). De kinderrechter
heeft de toewijzing van het verzoek een omgangsregeling te treffen over het
algemeen evenwel uitvoeriger gemotiveerd dan de rechter en heeft op een
enkele uitzondering na in ieder geval de beslissing gemotiveerd. De rechter
daarentegen bleek in ongeveer een kwart van deze gevallen de motivering
achterwege te hebben gelaten.

Evenals bij de rechter kwam bij de kinderrechter in de motivering van de
beslissing een omgangsregeling vast te stellen, zelden een argument voor dat
verband hield met de plicht of de bereidheid tot het betalen van kinder-
alimentatie.

Wat betreft de afwijzing van de verzoeken blijkt ook hier dat dat in het alge-
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meen uitgebreider gebeurt dan bij de toewijzingen. Tabel 11 bevat een over-
zicht van de gehanteerde argumenten. Ook hier luidt het argument dat het
meest werd aangetroffen dat "een omgangsregeling niet in het belang van het
kind" werd geacht (50%), gevolgd door het argument "het kind wil geen
contact" (38%).

Tabel 11: Motivering van de kinderrechter van afwijzing van het verzoek tot vaststelling van een
omgangsregeling (OR), gebaseerd op een steekproef uit in 1984 genomen beschikkingen,
die 109 kinderen omvatte (ongewogen)

abs.
aantal

A. ad kind
1. OR niet in belang van het kind 54
2. kind wil geen contact 41
3. kind is oud genoeg om zelf te beslissen 15
4. angstige houding van het kind 5
5. kind wil zelf initiatief tot contact nemen 5
6. overige 12

subtotaal 132 = 83%

B. ad ouders
7. ouder-voogd(es) wil niet meewerken 12
8. vanwege gespannen verhouding tussen ouders 7
9. motivatie, houding, gedrag of psychische toestand ouder-niet-voogd 13

10. i.v.m. houding partner ouder-niet-voogd 3
11. overige 10
subtotaal 45=34%

geen motivering 0

C. ad proefregeling
12. proefreg. onder begeleiding niet goed verlopen
subtotaal

D. overige
13. Raad voor KB afwijzend advies gegeven 14
14. OR onder huidige omstandigheden weinig zinvol 12
15. niet haalbaar 7
16. er is lang geen contact geweest 5
17. bemiddeling is mislukt
18. diverse 32
subtotaal

totaal aantal motiveringen
totaal aantal kinderen

5.2.7 De ingetrokken verzoeken

4

251
109 = 100%

4=3%

70 = 53%

Tot slot wordt de aandacht gericht op de ingetrokken verzoeken tot latere
vaststelling. Wat betreft geslacht en leeftijd van de betrokken kinderen bleek
het te gaan om een doorsnee van de totale groep.

De reden van intrekking van het verzoek tot een latere vaststelling was in de
meeste gevallen dat de ouders uiteindelijk toch een onderlinge omgangsrege-
ling hebben kunnen overeenkomen (34%). In 23% van de ingetrokken zaken
zag de verzoeker dat de zaak hopeloos was, in 12% merkte de verzoeker dat
het kind toch geen contact wilde en in 6% had de advocaat het verzoek inge-
trokken, omdat hij het contact met zijn cliënt kwijt was. Overige redenen
waren onder andere dat het kind inmiddels woonachtig was bij de andere
ouder, dat intrekking gebeurde naar aanleiding van het advies van de Raad
voor de Kinderbescherming of dat men inzag dat een omgangsregeling niet in
het belang van het kind zou zijn.
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5.3 Wijziging van de omgangsregeling door de kinderrechter

5.3.1 Inleiding

Zoals we reeds opmerkten, is de kinderrechter in 1984 bij de zes onderzoch-
te rechtbanken minder vaak geconfronteerd met een verzoek tot wijziging dan
met een verzoek voor een vaststelling. Het aantal zaken in onze onderzoek-
groep waarin een wijzigingsverzoek werd gedaan, bedroeg 129 (gewogen).
Hiervan werd ongeveer 20% ingetrokken en in een enkel geval werd het ver-
zoek niet ontvankelijk verklaard. Van de resterende wijzigingsverzoeken werd
75% toegewezen en 25% afgewezen. Intrekking evenals afwijzing kwam bij
wijzigingsverzoeken dus minder voor dan bij verzoeken tot "latere" vast-
stelling.

Evenals van de verzoeken tot latere vaststelling zijn bij de rechtbank Roer-
mond relatief veel van de wijzigingsverzoeken ingetrokken (29%). Van de
overige wijzigingsverzoeken zijn er in Roermond relatief veel toegewezen, ter-
wijl de rechtbank Rotterdam het hoogste percentage afwijzingen te zien geeft
(40%).

Voor zover het verzoek niet werd ingetrokken, kwam de aard van de gevraag-
de wijziging van een eerdere uitspraak van de rechter of de kinderrechter in
circa 30% neer op een verzoek de regeling op te heffen; in circa 40% van de
gevallen ging het om een uitbreiding en in 10% van de gevallen om een beper-
king van de regeling, terwijl men in circa 20% van de gevallen niet zozeer de
frequentie veranderd wilde zien, maar veeleer het tijdstip waarop contact zou
plaatsvinden of er een vakantieregeling bij wilde hebben. Bij deze laatste ver-
zoeken gaat het in feite ook om een uitbreiding. Bij een van de wijzigingsver-
zoeken was het niet goed functioneren van de omgangsregeling aanleiding
voogdijwijziging te verzoeken en in verband daarmee ook de omgangsregeling
te wijzigen. Verder kwam het wel voor dat men terugkwam op een eerder af-
wijzende uitspraak tot vaststelling van een omgangsregeling.

De verzoeken tot beëindiging waren vrijwel allemaal binnen vier jaar na de
scheiding ingediend.

In geen van de onderzochte zaken werd het verzoek tot wijziging in verband
gebracht met het al dan niet betalen van kinderalimentatie.

In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de kenmerken van de
wijzigingsverzoeken.

5.3.2 Leeftijd, geslacht en gezagsregeling

Tweederde van de verzoeken tot wijziging betrof een kind in de leeftijd van 6
tot en met 11 jaar. De overige verzoeken hadden gelijkelijk betrekking op
jongere en oudere kinderen. Dat impliceert dat wijzigingsverzoeken in verge-
lijking met verzoeken tot latere vaststelling vaker jongere kinderen betreffen.
Vergeleken met de bij de scheiding door de rechter vastgelegde regelingen
gaat het bij de wijzigingsverzoeken gemiddeld om wat oudere kinderen (zie bij-
lage 22).

Wat betreft geslacht en gezagsverdeling komt de groep kinderen voor wie
een wijzigingsverzoek is ingediend overeen met beide andere groepen.

5.3.3 De mening van ouders en kinderen

Van de kinderen van 12 jaar of ouder heeft 50% aan de kinderrechter zijn
mening kenbaar gemaakt over de gevraagde wijziging van de omgangsrege-
ling alvorens deze daarover besliste (42% mondeling, 8% schriftelijk). Dat per-
centage is iets lager dan dat van de kinderen voor wie een verzoek tot latere
vaststelling aan de kinderrechter werd gedaan (55% "gehoord"). Het is even-
wel wat hoger dan het percentage van de kinderen over wie de rechter bij de
scheiding een beslissing nam wat betreft de omgangsregeling (36% "ge-
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hoorel"). De kinderrechter besliste in alle gevallen conform de wens van het
kind dat was "gehoord".

In hoeverre de beslissing conform de wens van de ouders was, is in dit geval
niet onderzocht.

5.3.4 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft met betrekking tot bijna de helft
van de wijzigingsverzoeken een advies aan de kinderrechter uitgebracht24);
dat is iets meer dan ten aanzien van de verzoeken tot latere vaststelling (circa
35% raadsadvies). Evenals bij de latere vaststelling besliste de kinderrechter
in negen van de tien gevallen conform het advies van de Raad.

In het advies de omgangsregeling te beëindigen werd in alle gevallen
minstens één argument genoemd dat betrekking had op het kind. Deze argu-
menten luidden: "het kind wil geen contact" (65%), "de omgangsregeling is
niet in het belang van het kind" (45%) en "de omgangsregeling zal een na-
delige invloed op het kind hebben" (30%).

De motiveringen van het advies tot toewijzing van het verzoek tot wijziging
van de frequentie of het tijdstip van het contact, hadden vaker betrekking op
de ouders dan op het kind. In 32% van de adviezen werd gesteld dat de wijzi-
ging "conform de wens van beide ouders was respectievelijk dat zij akkoord
gingen".

De afwijzende adviezen ingeval van een wijzigingsverzoek zijn zo gering in
aantal dat het geen zin heeft daarop nader in te gaan.

5.3.5 Inhoud van de omgangsregeling

De gewijzigde regelingen blijken wat betreft de frequentie van het contact
een zelfde beeld te vertonen als de later vastgestelde regelingen. Dat wil zeg-
gen dat de categorie "weinig contact" wat vaker voorkomt dan bij het totaal
van alle regelingen die direct bij de scheiding door de rechter zijn vastgelegd
(zie bijlage 24).

Tot slot zullen hier enkele willekeurige voorbeelden worden vermeld van
wijzigingen die in de regelingen zijn aangebracht. Uitbreiding van de regeling
betrof bijvoorbeeld de verandering van een halve dag naar een dag in de twee
weken, of van twee dagen per vier weken in twee dagen per drie weken, of van
enkele uren naar twee dagen per maand. Vermindering hield bijvoorbeeld in
verandering van een weekend per twee weken in twee dagen per maand, of
van twee dagen per week in een weekend per drie weken. In een van de zaken
in de onderzoekgroep was de tussenkomst van de kinderrechter noodzakelijk
voor de oplossing van een geschil over een half uur meer of minder per week.

5.3.6 Motivering van de kinderrechter

De argumenten die werden vermeld in de beschikking van de kinderrechter
tot toewijzing van het verzoek de regeling op te heffen, kwamen sterk overeen
met de argumenten in de beschikking tot afwijzing van het verzoek tot
vaststelling door de kinderrechter (vergelijk bijlage 25 en tabel 11). De meest
genoemde grond ingeval van beëindiging was dat "de omgangsregeling niet
in het belang van het kind was" (55%), gevolgd door "het kind wil geen
contact" (29%). -

In de verzoeken tot toewijzing van de wijziging van frequentie of tijdstip
werd "het belang van het kind" het meest aangetroffen (77%); op de tweede
plaats komt het argument dat "de regeling conform de wens van beide ouders
is, respectievelijk dat ouders akkoord gaan" (53%) (zie bijlage 26).

Tenslotte een enkel woord over de afgewezen wijzigingsverzoeken. De moti-
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veringen in deze groep van 23 kinderen zijn nogal divers, omdat het zowel om
afwijzing van verzoek tot beëindiging van de omgangsregeling als om uitbrei-
ding of vermindering van de frequentie gaat. Gezien het kleine aantal is een
onderverdeling niet zinvol en blijft bespreking verder achterwege.

5.3.7 De ingetrokken verzoeken

Bij de ingetrokken verzoeken tot wijziging van de omgangsregeling blijkt
het - evenals bij de ingetrokken verzoeken tot latere vaststelling - gelet op
het geslacht ende leeftijd van de kinderen om een doorsnee van de totale
groep te gaan.

Ook in deze gevallen werd als de meest voorkomende reden van intrekking
genoemd dat de ouders uiteindelijk toch een onderlinge omgangsregeling zijn
overeengekomen (43%). In 29% zag de verzoeker in dat de zaak hopeloos was.
Andere redenen waren dat het kind toch geen contact wilde (5%), het kind in-
middels woonachtig was bij de andere ouder (5%) en dat een omgangsrege-
ling uiteindelijk niet in het belang van het kind werd geacht (5%).

5.4 Verzoeken inzake een omgangsregeling van voormalig ongehuwd samen.
wonenden

Onze onderzoekgroep bevat 24 verzoeken van voormalig ongehuwd samen-
wonenden inzake een omgangsregeling. In 23 van deze gevallen ging het om
vaststelling en in één geval om wijziging van een regeling. Het wijzigingsver-
zoek werd toegewezen. Van de verzoeken tot latere vaststelling werd een der-
de ingetrokken, terwijl de kinderrechter het verzoek in 4 van de 23 gevallen
niet ontvankelijk verklaarde. Van de overige verzoeken tot vaststelling van een
regeling werden er 6 toegewezen en 5 afgewezen. Op. de bovenbeschreven
punten wijkt deze - overigens kleine - groep zaken niet wezenlijk af van de
zaken van voormalig gehuwden. Gezien het kleine aantal gevallen, zien we af
van een nadere beschrijving van de resultaten van de uitgevoerde analyses.

5.5 Conclusie

In 1984 zijn naar schatting 1200 verzoeken aan de kinderrechter gedaan tot
het vaststellen van een omgangsregeling door gescheidenen ("latere vaststel-
ling"). Van de verzoeken tot latere vaststelling die niet werden ingetrokken,
werd circa 60% toegewezen. Gerelateerd aan het aantal scheidingen waarbij
minderjarige kinderen zijn betrokken, dat in een jaar wordt uitgesproken, be-
draagt het aantal omgangsregelingen dat door de kinderrechter is vast-
gesteld, landelijk ongeveer 2%. Dit percentage is bij alle zes onderzochte
rechtbanken vrijwel gelijk.

De verzoeken tot latere vaststelling blijken over het algemeen wat moei-
lijker gevallen te betreffen dan de verzoeken tot vastlegging of vaststelling
van een omgangsregeling die direct bij de scheiding aan de rechter zijn ge-
daan. Uiteindelijk waren de ouders het in 75% van de gevallen eens met de in-
houd van de regeling die de kinderrechter in de beschikking opnam. Van de
door de rechter vastgelegde of vastgestelde regelingen had 84% de instem-
ming van beide ouders.

Het aantal verzoeken tot wijziging van een omgangsregeling bedroeg in
1984 naar schatting 400. Zij werden voor het overgrote deel binnen vier jaar na
de scheiding ingediend. Van deze verzoeken, voor zover zij niet meer werden
ingetrokken, werd 75% toegewezen.

De aard van de gevraagde wijziging van een eerdere uitspraak van de rech-
ter of de kinderrechter kwam in circa 30% neer op een verzoek de regeling op
te heffen; in circa 40% van de gevallen ging het om een uitbreiding en in 10%

53



van de gevallen om een beperking van de regeling, terwijl men in circa 20%
van de gevallen niet zozeer de frequentie veranderd wilde zien, maar veeleer
het tijdstip waarop contact zou plaatsvinden, of er een vakantieregeling bij
wilde hebben. Verder kwam het wel voor dat men terugkwam op een eerder af-
wijzende uitspraak tot vaststelling van een omgangsregeling. Verzoeken om
uitbreiding werden naar verhouding het meeste afgewezen.

. Bij 40% van de verzoeken inzake een omgangsregeling waarover de kinder-
rechter uiteindelijk besliste, had hij de beschikking over een advies van de
Raad voor de Kinderbescherming. Deze adviezen werden in 90% van de geval-
len gevolgd.

Van de betrokken kinderen van twaalf jaar of ouder heeft ruim 50% zijn
mening over de te nemen beslissing aan de kinderrechter kenbaar
gemaakt 25). Op een enkele uitzondering na besliste de kinderrechter conform
de wens van de kinderen die waren "gehoord".
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Noten

1) Art. 161, lid 1, Boek 1 BW, van kracht sinds 1905.

2) Met ingang van 1 januari 1988 kinderen beneden de 18 jaar, voordien kinderen beneden de 21
jaar.

3) Dit wetsvoorstel, getiteld "Nadere regeling van de omgang in verband met scheiding", is in mei
1985 door de Minister en de Staatssecretaris van Justitie bij de Tweede Kamer ingediend (wets-
voorstel 18964).

4) Zie art. 161 a, lid 3, Boek 1 BW.

5) HR, 4 mei 1984, NJ 1985, 510.

6) RvdW, 1986, 63.

7) Een belangrijke buitenlandse studie op dit gebied is die van Wallerstein en Kelly (1980). Hun
onderzoek heeft interessante feitelijke informatie opgeleverd over de vaak schrijnende gevol-
gen voor het kind - en ook voor de ouders - van de wijze waarop ouders na de scheiding met
hun kinderen omgaan en vooral van het ontbreken van contact. Gedurende vijf jaar zijn de rela-
ties tussen 131 Amerikaanse kinderen en hun ouders vanaf de scheiding gevolgd. Zowel voor
persoonlijk als beroepsmatig betrokkenen, die de mogelijke schadelijke gevolgen van schei-
ding voor kinderen tot een minimum willen trachten te beperken, is deze publikatie van grote be-
tekenis. Dat laatste geldt evenzeer voor het onderzoek van Hermanns e.a. (1985) naar de ervarin-
gen van 63 Nederlandse jongeren die de echtscheiding van hun ouders meemaakten, toen zij 12
jaar oud waren.

8) De Raden voor de Kinderbescherming ontvangen van al deze vonnissen en beschikkingen een
afschrift.

9) Per arrondissement blijken er kleine verschillen te bestaan in de gezagsverdeling. Zie: verslag
Directie Kinderbescherming over de jaren 1983 en 1984, blz. 184, tabel 3. (De kop van deze tabel
moet worden gelezen als advies + niet-advies zaken).

9a) Bron: Ministerie van Justitie, Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp.

10) Zo bedraagt het in 1983 in het arrondissement Middelburg 8, in Roermond, Amsterdam en
Leeuwarden ruim 6 tegen minder dan 2 in Utrecht en Zutphen. In de jaren 1977 en 1978 vallen
soortgelijke verschillen waar te nemen, maar het zijn niet steeds dezelfde arrondissementen
die eruit springen (zie Verslag over de jaren 1983 en 1984, respectievelijk 1977 en 1978, Directie
Kinderbescherming).

11) Zie Verslag over de jaren 1983 en 1984, Directie Kinderbescherming, blz. 179.

12) Gebaseerd op rechtbankdossiers van scheidingszaken van de periode januari 1974 tot juli 1977
van de rechtbank Groningen.

13) Dit percentage komt overeen met het percentage zaken waarin de Raad over het gezag heeft
geadviseerd In Groningen in 1977 (zie Verslag over de jaren 1977 en 1978, Directie Kinderbe-
scherming, blz. 184).

14) Zie hierover ook Wallerstein en Kelly (1980), blz. 123.

15) Vergeleken met het rapport "Alimentatie na scheiding in 1982" Is er een klein verschil in deze
aantallen opgetreden, doordat hier ook informatie over de vijfde en volgende kinderen is meege-
nomen. Verder dient te worden vermeld dat voor twee kinderen uit de onderzoekgroep het gezag
bij derden was gelegd.

16) Evenals uit de telling van de Directie Kinderbescherming blijkt uit dit steekproefonderzoek dat
er per arrondissement verschillen in de gezagsverdeling bestaan. Onze resultaten zijn hier niet
vermeld. Verwezen wordt naar de cijfers van de Directie Kinderbescherming (zie noot 12 van dit
rapport).

17) Dit verband Is statistisch significant en heeft een redelijke sterkte; chi-kwadraat = 18,57; df =1;
p<0,001; phi=0,12).

17a) Dit verband Is statistisch niet significant: chi-kwadraat= 1,23; df=1; p<0,20).

18) Het gaat hier om een zeer sterk significant verband; chi-kwadraat = 35,67; df= 1; p= <0,001;
phi = 0,32).

19) Chi-kwadraat = 9,15; df=1; p<0,001; phi=0,05.

20) Bijvoorbeeld bestaat er ongerustheid bij de CDA-fractie hierover. "(...) dat de ouder-niet-voogd,
tevens alimentatieplichtige, (...) een oneigenlijk verband ervaart, in die zin dat hij aan het be-
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talen van alimentatie een recht meent te kunnen ontlenen tot al dan niet onbeperkte omgang.
Hoe kan worden voorkomen dat alimentatie als een soort kijkgeld wordt beschouwd?". (Bron:
Nadere regeling van de omgang in verband met scheiding, Tweede Kamer, 1985.1986,18964, nr. 5).

21) Aan alle zaken in de steekproef is op basis van de wijze van afdoening en van de rechtbank waar
de zaak werd afgedaan, een gewicht toegekend, zodanig dat na weging met deze gewichten de
verdeling in de steekproef en de populatie op deze punten gelijk is.

22) Zo springt de rechtbank Rotterdam eruit met een hoog percentage vaststellingen (90), terwijl bij
de rechtbanken Roermond en Groningen het percentage wijzigingsverzoeken relatief hoog is
(55 respectievelijk 32).

23) In 34% van de dossiers was behalve een advies tevens een onderzoeksrapport aanwezig, terwijl
in 4% alleen een advies, maar niet tevens een rapport werd aangetroffen.

24) In 39% van de dossiers was zowel een advies als een rapport aanwezig, In 7% alleen een
advies.

25) Ook het percentage kinderen van 12 jaar of ouder dat in deze kinderrechterzaken werd
"gehoord", bleek per rechtbank te verschillen. Vanwege de kleine aantallen waarop deze per-
centages zijn gebaseerd, vermelden wij ze hier niet afzonderlijk.
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Bijlagen

Bijlage 1

Vergelijking van de verdeling van de toewijzing van het-gezag over de kinderen
in de scheidingszaken in de steekproef en in de populatie van 1983, in procen-
ten (aantal scheidingszaken = 100%).

gezag steekproef 1982 totaal 1983*)

aan vader 9 9
aan moeder 86 86
verdeeld 5- 5

totaal 100 100

Bron: Verslag van de Directie Kinderbescherming over de jaren 1983-1984, Ministerie van
Justitie.

N.B. De gevallen waarin op het moment van het onderzoek nog geen beslissing over het gezag was
genomen, zijn buiten beschouwing gelaten.

Bijlage 2

Vergelijking van de verdeling van toewijzing van het gezag over de kinderen in
de scheidingszaken in de steekproef en in de populatie van 1983, totaal en
naar leeftijd van de kinderen, in procenten (aantal kinderen = 100%). .

leeftijd van de
kinderen

0 t/m 5 jaar : vader
moeder

6 t/m 11 jaar : vader
moeder

12 Um 20 jaar : vader
moeder

totaal : vader
moeder

steekproef 1982 totaal 1983*)

5 4
95 96

10 8
90 92

16 18
84 82

12 11
88 89

Bron: Verslag van de Directie Kinderbescherming over de jaren 1983.1984, Ministerie van
Justitie.

N.B. De gevallen waarin op het moment van het onderzoek nog geen beslissing over het gezag
was genomen, zijn buiten beschouwing gelaten. Hiervan was sprake bij 3% van de
kinderen.
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Bijlage 3

Overzicht van het aantal in 1984 in Nederland afgedane verzoeken tot vaststel-
ling of wijziging van een omgangsregeling door de kinderrechter en het aantal
in de steekproef, per rechtbank.

afgedaan door kinderrechter') totaal in de steekproef

arrondissement bij be- op andere totaal onge- gewogen
schikking wijze wogen

's-Hertogenbosch 77 32 109 geen
Breda 76 34 110 geen
Maastricht 76 14 90 geen
Roermond 22 16 38 33 33

Arnhem 121 41 162 geen
Zutphen 16 18 34 geen
Zwolle 33 12 45 geen
Almelo 66 19 85 geen

's-Gravenhage 79 28 107 55 110
Rotterdam 78'') 62") 140") 70 140
Dordrecht 36 4 40 geen
Middelburg 70 17 87 geen

Amsterdam 92 22 114 74 125
Alkmaar 42 20 62 geen
Haarlem 62 11 73 geen
Utrecht 76 35 111 48 81

Leeuwarden 19 8 27 geen
Groningen 76 16 92 64 64
Assen 29 11 40 geen

totaal 1146 420 1566 344 553

Bron: CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1984, tabel 2.
Telling van WODC; CBS-opgave van Rotterdam was te laag.
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Bijlage 4

Verdeling van het aantal voogdijvoorzieningen in het vonnis en in de afzonder-
lijke voogdijbeschikking per rechtbank; steekproef van in 1982 uitgesproken
scheidingen*).

rechtbank totaal in vonnis in voogdij-
beschikking

absoluut % %

's-Hertogenbosch 125 27 73
Breda 111 46 54
Maastricht 94 78 22
Roermond 46 41 59
Arnhem 145 68 32
's-Gravenhage 200 38 63
Rotterdam 238 - 100
Dordrecht 55 - 100
Middelburg 48 52 48
Amsterdam 191 31 69
Alkmaar 98 17 83
Utrecht 131 17 83
Groningen 91 41 59
Assen 42 38 62

totaal 1615 33 67

*) Hierbij zijn die zaken waarbij dit gegeven onbekend was of waarin nog geen beslissing was
genomen, buiten beschouwing gelaten.

Bijlage 5

Overzicht van de gezagsverdeling naar leeftijd en geslacht van de kinderen;
steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen in procenten (aantal kinderen
= 100%).

leeftijd jongens meisjes totaal
moeder vader moeder vader moeder vader

5jaarofjonger 96 4 95 5 95 5
6 t/m 11 jaar 89 11 91 9 90 10

12 Um 15 jaar 85 15 90 10 88 12
16 Um 18 jaar 80 20 82 18 81 19
19 t/m 20 jaar 78 22 76 24 77 23

totaal 88 12 89 11 88 12
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Bijlage 6

Overzicht van mondelinge enlof schriftelijke contacten van kinderen van 14
resp. 12 jaar of ouder met de rechter inzake de gezagsvoorziening*, voor resp.
na inwerkingtreding van art. 902b Rv., per rechtbank; steekproef van in 1982
uitgesproken scheidingen.

rechtbank mondeling mondeling en/of
schriftelijk

voor na voor na
(z14 jo (k 12 jo (z14 jo (2:12 jo

's-Hertogenbosch 7% 32% 7% 32%
Breda 38% 37% 69% 76%
Maastricht 18% 11% 89% 85%
Roermond 60% 50% (100%) 71%
Arnhem 36% 25% 46% 29%
's-Gravenhage 40% 26% 80% 86%
Rotterdam 59% 64% 94% 91%
Dordrecht 25% 29% (87%) 94%
Middelburg 25% - 75% (80%)
Amsterdam 13% 29% 88% 94%
Alkmaar - 13% 88% 85%
Utrecht 36% 36% 72% 84%
Groningen 23% 18% 92% 90%
Assen 69% 28% 85% 78%

totaal 30% 32% 75% 76%

totaal aantal
kinderen van 12

jaar of ouder
(absoluut)

voor na
(2:14 jo (a 12 jo

30 69
16 38
28 35

5 24
28 84
35 115
32 122

8 31
12 10
52 79
17 64
28 77
13 39
13 18

313 805

*) Kinderen van wie niet bekend is of ze zijn "gehoord", zijn buiten beschouwing gelaten.
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Bijlage 7

Overzicht van de motiveringen van de adviezen van de Raad voor de Kinder-
bescherming inzake de gezagsvoorziening, zoals vermeld in de onderzoeks-
rapporten; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen.

motivering abs. %

conform wens ouders 15 32
in belang van kind 24 51
conform wens kind(eren) 5 (11)
"gekozen" voor meest geschikte ouder 5 (11)
"gekozen voor ouder die tijdens huwelijk ook kind verzorgde 2 (4)
wens ene ouder 3 (6)
referte rechter 1 (2)
ene ouder niet in staat tot verzorging kind(eren)
"gekozen" ouder waarborgt contact kind ouder-niet-voogd 1 (2)
overige 7 (15)
(geen motivering: 56)

totaal 47 100

Bijlage 8

Overzicht van de motiveringen van de rechter met betrekking tot de gezags-
voorziening voor zover er een beslissing is genomen; steekproef van in 1982
uitgesproken scheidingen.

. motiveringen rechter absoluut %

in belang van kind 2639 86
conform wens beide ouders 1152 38
conform advies raad 438 14
conform wens ene ouder 33 1
conform wens kind(eren) 24 1
vordering niet weersproken/gerefereerd 27 1
"gekozen" voor ouder die contact met ouder-niet-voogd waarborgt 2 -
andere ouder niet in staat 2 -
"gekozen" voor meest geschikte ouder 1 -
overige 22 1

totaal aantal motiveringen 4340
totaal aantal kinderen 3053 100

Gemiddeld 1,4 motivering per kind (met motivering).
Per kind zijn soms meer motiveringen gegeven, zodat deze percentages opgeteld boven 100 uit-
komen.
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Bijlage 9

Overzicht van het aantal rechterlijke omgangsregelingen per rechtbank; in
procenten; steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen (totaal 1695
zaken respectievelijk 3169 kinderen).

rechtbank per zaak per kind

's-Hertogenbosch 13 12
Breda 8 8
Maastricht 15 13
Roermond 37 36
Arnhem 7 6
's-Gravenhage 13 11
Rotterdam 6 6
Dordrecht 18 15
Middelburg 10 10
Amsterdam 8 7
Alkmaar 20 18
Utrecht 9 7
Groningen 16 15
Assen 14 11

totaal % 12 10
absoluut 198 332
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Bijlage 10

De aanwezigheid van een omgangsregeling (OR) dan wel het plaatsvinden van
omgang, voor zover blijkt uit de scheidingsdossiers, per zaak respectievelijk
per kind; steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen.

OR in vonnis/voogdijbeschikking
alleen onderlinge OR
wel omgang, geen OR

totaal wel omgang

geen omgang
niets bekend over omgang of eventuele onderlinge regeling

totaal

per zaak per kind
abs. % abs. %

198 12 332 10
365 22 687 22
252 15 472 15

816 48 1491 47

157 9 258 8
796 47 1420 45

1695' 100' 3169 100

In enkele zaken met meer dan één kind is niet voor alle kinderen dezelfde regeling getroffen.
Hieruit is te verklaren dat de percentages opgeteld boven 100 uitkomen.

Bijlage 11

Relatie tussen de aard van de omgangsregeling en de gezagsregeling; in pro-
centen; steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen.

totaal
moeder

gezag
vader
gezag

- onderlinge OR vastgelegd 3°/o 1%
- na bemiddeling OR vastgesteld; ouders eens 6% 5%
- na bemiddeling OR vastgesteld; een ouder oneens 1 % 4%

totaal OR in vonnis of voogdijbeschikking 11% 10%

totaal aantal kinderen, absoluut 2707 354
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Bijlage 12

Relatie tussen de aard van de omgangsregeling die is vermeld in het vonnis
of de voogdijbeschikking en de gezagsverdeling in combinatie met de
leeftijd van de kinderen; in procenten; steekproef van in 1982 uitgesproken
scheidingen.

- onderlinge OR vastgelegd
- na bemidd. OR vastgesteld;

ouders eens
- na bemidd. OR vastgesteld;

ouders oneens

- totaal OR in vonnis of
voogdijbeschikking

- abs. totaal aantal

Bijlage 13

s5 jaar 6 t/m 11
jaar

12 t/m 15
jaar

16 t/m 18
jaar

19-21
jaar

moe. va. moe. va. moe. va. moe. va. moe. va.

5 3 5 4 2 - - - - -

9 9 9 7 4 7 0 - 0 -

3 11 2 5 1 4 0 - - 2

17 23 16 16 7 11 0 - 0 2

707 35 859 95 590 82 344 80 207 62

Relatie tussen de aard van de omgangsregeling en het geslacht van de kinde-
ren, respectievelijk het geslacht en de gezagsverdeling; in procenten; steek-
proef van in 1982 uitgesproken scheidingen.

- onderlinge OR vastgelegd
- na bemiddeling OR vastgesteld;

ouders eens
- na bemiddeling OR vastgesteld,

een ouder oneens

totaal OR in vonnis of voogdijb.

absoluut totaal aantal kinderen

jongen meisje
jongens

moe. va.
meisjes

moe. va.

3 3 3 2 3 1

6 6 6 4 6 6

2 2 2 3 1 5

11 11 11 8 10 12

1587 1456 1395 192 1294 162

66



Bijlage 14

Relatie tussen de aard van de beslissing van de rechter omtrent de omgangs-
regeling (OR), de gezagsverdeling en de wens van de ouders inzake de om-
gang; steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen.

waarvan beslissing OR:

verzoek

toegewezen

alleen alleen
conform wens conform wens conform wens onbekend

beide voogd(es) niet-voogd(es)

ma gezag 298(=100%) 88 6 6
pa gezag 34 (=100%) 62 18 21

totaal 332 (=100%) 85 7 8

afgewezen
ma gezag 46(=100%) 9 74 2 15
pa gezag 13(=100%) 15 31 8 46

totaal 59 (=100%) 10 64 3 23
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Bijlage 15

Vergelijking van de inhoud van de door de rechter bij de scheiding vastge-
legde of vastgestelde omgangsregelingen en de door de kinderrechter vast-
gestelde regelingen ("eerste vaststelling"); steekproef uit in 1982 uit-
gesproken scheidingen respectievelijk uit in 1984 door de kinderrechter
genomen beschikkingen; in' procenten.

frequentie van rechter kinderrechter
het contact (gewogen)

absoluut % absoluut %
aantal aantal

1. weinig
2 x per jaar 14 dagen
per kwartaal enkele uren
per 2 maanden 0,5 dag
per 5 weken 1 weekend
per maand 1 dag
per maand een uur/enkele uren
per maand 2 dagen
per drie weken 0,51 dag

subtotaal

2. regelmatig
per maand 3 dagen
per 3 weken 1 weekend
per 3 weken 2 weekends
per 2 weken 0,5 tot 1 dag
per 2 weken 2 tot 3 dagen
per week enkele uren

subtotaal

3. vaak
per maand 2 dgn + 1 dag/week
per 2 wkn 1 weekend + 1 dag/week
2 wkn 5 aaneengesl. dagen
per week 1 dag
per week 2 dagen

subtotaal

4. onregelmatig/inhoud onbekend
onbeperkt
onbekend

subtotaal

totaal aantal kinderen

Bijlage 16

2 1 0 -
3 1 0 -
0 - 8 3
0 - 6 2
0 - 14 5
9 3 4 1

26 8 30 11
12 4 23 9

52 16 85 31

2 1 0 -
25 8 39 15

1 - 2 1
98 30 43 16
75 23 62 23
25 8 20 8

226 68 116 63

2 1 2 1
3 1 0 -
0 - 2 1

32 10 7 3
4 1 2 1

41 12 11 5

3 1 0 1
10 3 2 1

13 4 2 1

332 100 264 100

Overzicht van de inhoud van de door de rechtbank in Groningen uitgesproken
omgangsregelingen (steekproef van in 1982 uitgesproken scheidingen), in ver-
gelijking met de bevindingen van Griffiths en Hekman, voor zover er omgang
plaatsvond (in procenten).

selectie rechtbank gegevens van
Groningen van lande- Griffiths e.a.

lijke steekproef (rechterlijke en
onderlinge samen)

1982 1982

weinig 12 28
regelmatig 62 48
vaak 23 24
onregelmatig/inhoud onbekend 4 1

totaal 100 100

contactfrequentie
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Bijlage 17

Vergelijking van de inhoud van de door de rechter bij de scheiding vastgeleg-
de of vastgestelde omgangsregeling voor de vakantieperiodes en de door de
kinderrechter vastgestelde regelingen ("eerste vaststelling" j; steekproef uit in
1982 uitgesproken scheidingen respectievelijk uit in 1984 door de kinder-
rechter genomen beschikkingen; in procenten.

inhoud rechter kinderrechter
(gewogen)

abs. % abs. %
aantal aantal

1. helft vakantie + helft feestdagen 3 1 3 1
2. helft vakantie 20 6 18 7
3. meer dan helft vakantie 3 1 6 2
4. drie weken In zomer 0 - 1 0
5. twee weken In zomer + helft feestdagen 0 - 4 2
6. twee weken In zomer + lang weekend in kleine vakanties 0 - 4 2
7. twee weken In zomer 12 4 12 4
8. twee weken per jaar
9. een week In zomer + weekend in paasvakantie + weekend

2 1 6 2

in kerstvakantie 2 1 0 -
10. een week In zomer + helft feestdagen 2 1 2 1
11. een week In zomer 8 2 7 3
12. helft feestdagen + In onderling overleg 0 - 4 2
13. helft feestdagen 1 0 0 -
14. onbeperkt of in onderling overleg 36 11 4 2

subtotaal 89 27 71 28

15. geen regeling 243 73 193 72

totaal aantal kinderen 332 100 264 100
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Bijlage 18

Motivering van de rechter voor toewijzing van het verzoek tot vaststelling van
een omgangsregeling (OR) ten aanzien van 332 kinderen in scheidingsvonnis
of voogdijbeschikking; steekproef uit in 1982 door de rechtbank uitgesproken
scheidingen.

A. ad kind
1. OR in belang van het kind
2. kind staat niet afwijzend tegenover contact
3. kind wil contact, maar niet zo vaak
4. OR niet in nadeel van het kind
5. belang van het kind en de haalbaarheid

subtotaal

absoluut
aantal

139
2
1
2
2

146 = 44%

B. ad ouders
6. ouder-voogd(es) moet belang kind laten prevaleren 1
7. ouders regelen omgang in onderling overleg 22
8. i.v.m. gezondheid van verzoeker/ster 2
9. ouder-niet-voogd(es) betaalt kinderal. indien OR 2

10. conform wens beide ouders 95
subtotaal 122 = 37%

C. ad proefregeling
11. proefregeling is redelijk goed verlopen
12. proefregeling onder begel. Is red. goed verlopen
subtotaal

D. overige
13. regelmatig contact tussen ouders en kind moet mogelijk blijven 5
14. is niet gebleken dat contact ongewenst Is 5
15. belang van ouders en kind bij duidelijkheid OR 4
16. er Is reeds contact tot stand gekomen 2
17. OR zal begeleid worden 2
18. conform het advies van de Raad voor KB 25
19. overige 4
subtotaal 47 = 14%

20. onbekend

00. geen motivering

totaal aantal motiveringen
totaal aantal kinderen

7

(72)

326
332 = 100%
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Bijlage 19

Motivering van de rechter van de afwijzing van het verzoek tot het vaststellen
van een omgangsregeling (OR) ten aanzien van 59 kinderen in scheidings-
vonnis of voogdijbeschikking; steekproef uit in 1982 door de rechtbank uitge-
sproken scheidingen.

absoluut
aantal

A. ad kind
1. OR niet in belang van het kind 28')
2. kind wil geen contact 11
3. kind wil wel contact, maar wil zelf initiatief 4
4. kind is oud genoeg om zelf te beslissen 6
5. OR zal nadelige invloed op het kind hebben 1

subtotaal 50 = 85%

B. ad ouders
6. ouder-voogd(es) wil niet meewerken 2
7. i.v.m. houding van partner van ouder-voogd(es) 1
8. i.v.m. houding van ouder-niet-voogd 1
9. i.v.m. houding partner van ouder-niet-voogd 4

10. vanwege gespannen verhouding tussen de ouders 3
11. vrouw (voogdes) mishandeld doorex, wenst geen OR 1
12. ouders regelen omgang in onderling overleg 6
13. verzoeker/ster is naar buitenland vertrokken 2
14. verzoeker/ster woont te ver weg 2
subtotaal 22 = 37%

C. overige
15. er is lang geen contact meer geweest 1
16. OR is onder huidige omstandigheden weinig zinvol 3
17. het vrijwillige contact verloopt goed 4
18. er is gelegenheid tot vrijwillig contact 3
19. vanwege slechte verstandhouding verzoeker-kind 1
20. Raad voor KB en/of arts afwijzend advies gegeven 9
21. partijen hebben geen concrete voorstellen gedaan 1
22. onbekend 1
subtotaal 22 = 37%

00. geen motivering (5)

totaal aantal motiveringen 95
totaal aantal kinderen 59 = 100%

•) Nadere motiveringen van deze categorie zijn vermeld in bijlage 20.
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Bijlage 20

Nadere motiveringen van de rechter in die gevallen (28) waarin als motivering
voor afwijzing van het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling
werd genoemd: "niet in het belang van het kind"; steekproef uit in 1982 door
de rechtbank uitgesproken scheidingen.

absoluut
aantal

A. ad kind
1. OR niet in belang van het kind (28)
2. kind wil geen contact 8
4. kind is oud genoeg om zelf te beslissen 2
5. OR zal nadelige invloed op het kind hebben

subtotaal 11

B. ad ouders
6. ouder-voogd(es) wil niet meewerken 2
8. i.v.m. houding van ouder-niet-voogd
9. i.v.m. houding partner van ouder-niet-voogd

10. vanwege gespannen verhouding tussen de ouders 2
11. vrouw (voogdes) mishandeld door ex, wenst geen OR
subtotaal 7

C. Overige
15. er is lang geen contact meer geweest 1
16. OR is onder huidige omstandigheden weinig zinvol 3
18. er is gelegenheid tot vrijwillig contact 2
19. vanwege slechte verstandhouding verzoeker-kind
20. Raad voor KB enlof arts afwijzend advies gegeven 4
subtotaal 11

00. geen nadere motivering (10)

totaal aantal nadere motiveringen 29

Bijlage 21

Overzicht van het aantal door de kinderrechter afgedane verzoeken tot
vaststelling of wijziging van een omgangsregeling, in de jaren 1980 tot en met
1986.

jaar afgedaan
bij beschikking op andere wijze totaal

1980 919 171 1090
1981 949 289 1238
1982 1055 354 1409
1983 1199 396 1595
1984 1146 420 1566')
1985 1133 356 1489')
1986 1314 430 1744

Bron: CBS, Justitiële statistiek 1980 resp. 1981, beide tabel 13, en Burgerlijke en administratieve
rechtspraak, resp. 1982, 1983, 1984 en 1985, alle tabel 2. En voor de cijfers voor 1986:
Maandstatistiek Rechtsbescherming en veiligheid, april 1987, tabel 1.

Rotterdam heeft in ieder geval in 1984 en waarschijnlijk ook in 1985 circa 100 zaken te weinig op-
gegeven. De cijfers voor 1984 hebben wij gecorrigeerd.
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Bijlage 22

Vergelijking van de verzoeken inzake een omgangsregeling aan de rechter en
aan de kinderrechter wat betreft leeftijd en geslacht van de kinderen en de
gezagsregeling; ex-gehuwden (in procenten).

verzoek aan de verzoek aan de kinder-
rechter: vast- rechter (gewogen)

stelling of be.
vestiging onder.

linge regeling
1982 1984*

vaststelling wijziging

leeftijd van het kind
- 5 jaar of jonger 38( 38)'- 20 18
- 6 Um 11 jaar 41 ( 42) 47 62
- 12 Um 15 jaar 17( 18) 25 18
- 16 t/m 18 jaar 2( 1) 7 1
- 19 Um 20 jaar 2( 1) 2 -

geslacht van de kinderen
- jongen 53( 50) 50 52
- meisje 47( 50) 50 48

gezagsregeling
- moeder gezag 88( 87) 91 87
- vader gezag 12( 13) 9 13

totaal 100(100) 100 100
aantal kinderen 332 237 650 195

•) Inclusief ingetrokken verzoeken.
•) Tussen haakjes de vergelijkbare percentages van de zes rechtbanken waarvan ook de verzoeken

van de kinderrechter zijn onderzocht.
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Bijlage 23

Motivering van de kinderrechter van toewijzing van het verzoek tot vaststelling
van een omgangsregeling (OR),. gebaseerd op een steekproef uit in 1984
genomen beschikkingen die 148 kinderen omvatte (ongewogen).

absoluut
aantal

A. ad kind
1. OR in belang van het kind 94
2. OR niet in nadeel van het kind 11
3. kind wil contact met verzoek(st)er 8
4. gezien wens kind 7
5. overige 4

subtotaal 124 = 84%

B. ad ouders
6. conform wens belde ouders/ouders akkoord 77
7. ouder-voogd(es) wil wel meewerken 8
8. ouders regelen omgang in onderling overleg 4
9. overige 11

subtotaal 100 = 68%

C. ad proef regeling
10. proefregeling (onder begel.) red. goed verlopen 17
11. overige 3
subtotaal 20 = 14%

D. overige
12. conform/gezien advies Raad voor Kinderbescherming 7
13. regelmatig contact moet mogelijk blijven 2
14. diverse 28
subtotaal 37 = 25%

00. geen motivering (1)

totaal aantal motiveringen 281
totaal aantal kinderen 148 =100%

Bijlage 24

Vergelijking van de inhoud van de omgangsregelingen zoals vermeld in schei-
dingsvonnis of bijbehorende voogdijbeschikking respectievelijk zoals vermeld
in beschikkingen van de kinderrechter; steekproef uit in 1982 uitgesproken
scheidingen, respectievelijk uit in 1984 door de kinderrechter genomen
beschikkingen ad voormalig gehuwden (in procenten).

frequentie rechter bij kinderrechter(1984, gewogen)
van contact scheiding 1982

latere vast-
stelling

gewijzigde
regelingen

weinig
regelmatig
vaak
onregelmatig/
inhoud onbekend

16
68
12

4

32
63

4

1

27
63
10

-

totaal 100
= 332 kinderen

100
= 264 kinderen

100
= 63 kinderen
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Bijlage 25

Motivering van de kinderrechter van toewijzing van het verzoek tot beëindi-
ging van een omgangsregeling (OR), gebaseerd op een steekproef uit in 1984
genomen beschikkingen, die 31 kinderen omvatte (ongewogen).

absoluut
aantal

A. ad kind
1. OR niet in belang van het kind 17
2. kind wil geen contact 9
3. OR zal nadelige invloed op kind hebben 3
4. overige 3

subtotaal 32 = 103%

B. ad ouders
5. gezien gespannen verhouding tussen ouders 3
6. belangstelling ouder(s) gering; geen tegenspraak 5
7. vader akkoord 2
8. ouder-voogd wil niet meewerken 1
9. moeder wil kind niet forceren haar te bezoeken 1

subtotaal 12 = 39%

D. overige
10. conform/gezien advies Raad voor Kinderbescherming 6
11. omgang roept spanningen op 4
12. reeds lang geen contact meer geweest 2
13. OR onder huidige omstandigheden weinig zinvol 2
14. diverse 9
subtotaal 23 = 74%

00. geen motivering (2)

totaal aantal motiveringen 67
totaal aantal kinderen 31 = 100%
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Bijlage 26

Motivering van de kinderrechter van toewijzing van het verzoek tot wijziging*)
van een omgangsregeling (OR) gebaseerd op een steekproef uit in 1984
genomen beschikkingen, die 47 kinderen omvatte (ongewogen).

A. ad kind
1. OR in belang van het kind
2. OR niet in nadeel van het kind
3. kind wil contact met verzoeker
4. overige

subtotaal

B. ad ouders
5. conform wens beide ouderstouders akkoord
6. ouders regelen omgang in onderling overleg
7. overige

subtotaal

C. proefregeling
8. proefregeling is redelijk goed verlopen

D. overige
9. diverse

geen motivering

totaal aantal motiveringen
totaal aantal kinderen

') Contact vaker, minder vaak of anders.

absoluut
aantal

36
8
2
3

49 =104%

25
3
4

32 = 68%

3 3 = 6%

5 5 = 11%

89
47 =100%
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