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Indien bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, is de vast te 
stellen omgangsregeling vaak een bron van conflicten en problemen. 
Wanneer er eenmaal een omgangsregeling is vastgesteld, is de vol-
gende stap om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Naast het fejt dat 
deze uitvoering problematisch kan verlopen, kan het ook voorkomen 
dat de ouder die het kind dagelijks verzorgt de omgang met de andere 
ouder tegenwerkt. De andere ouder heeft vaak het gevoel dat hij 
machteloos tegenover deze ouder staat. Veel gehoorde kritiek is dat de 
wet niet voldoende middelen biedt om tegen de ouder die omgang te-
genwerkt, op te treden; de zogenaamde handhaving van omgangsre-
gel ingen. 

Bij nieuwe wetgeving omtrent omgang is de handhaving van om-
gangsregelingen een onderwerp dat altijd aan de orde komt. De Twee-
de Kamer, organisaties van vaders en andere belangenorganisaties 
dringen aan op maatregelen die tegen de ouder die "dwars ligt" kun-
nen worden genomen. In de afgelopen decennia is de discussie bier-
over in golven, gelijkopgaand met nieuwe wetsvoorstellen, opgelaaid. 
Na het verschijnen van het rapport Anders Scheiden' en de activitei-
ten die in dit kader worden ondernomen, is de discussie opnieuw aan-
gewaldcerd. Vanuit de Tweede Kamer is een beroep op de Minister 
van Justitie gedaan om een rechtsvergelijkend onderzoek te doen uit-
voeren in Belgie, Duitsland, Frankrijk en Engeland om te inventarise-
ren welke maatregelen ter handhaving in die landen kunnen worden 
genomen en, met name, of deze maatregelen effectief zijn. In het on-
derzoek is bestudeerd op welke wijze, zowel volgens de wet als in de 
praktijk, omgang kan worden geeffectuterd. In dit rapport zijn de re-
sultaten van dit onderzoek opgenomen. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie (WODC) heeft de Vrije Universiteit te Amster-
dam opdracht gegeven dit onderzoek te verrichten. Tevens is een be-
geleidingscomrnissie ingesteld (zie Bijlage I), waarvan de leden zich 

Rapport van de Commissie de Ruiter, versehenen op 2 oktober 1996. 
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vanuit verschillende werkterreinen met omgang bezighouden. Het on-
derzoek is onder supervisie van Prof mr. J.E. Doek uitgevoerd door 
mw. mr. B.E.S. Chin-A-Fat. Gezien de tijd die voor het onderzoek 
werd gegeven, is het onderzoek niet diepgaand empirisch van karak-
ter, doch omvat het een korte inventarisatie van de wettelijke regelin-
gen met betrekking tot omgang in de verschillende landen, aangevuld 
met ervaringen en kennis van mensen uit de praktijk. Het rapport be-
vat naar aanleiding van opmerkingen uit Engeland en Franlcrijk over 
zogenaamde omgangshuizen, naast de bevindingen van het rechtsver-
gelijkend onderzoek, tevens aanbevelingen voor deze voor Nederland 
nieuwe methode om de uitvoering (en dus naleving) van een om-
gangsregeling te effectueren. Dank ben ik verschuldigd aan de mede-
werkers van de omgangshuizen die zo vriendelijk zijn geweest mij 
uitgebreid rond te leiden en van informatie te voorzien. Tenslotte is 
een woord van dank op zijn plaats aan personen die geen vragenlijst 
hebben ingevuld, maar die wet de nodige informatie hebben verschaft: 
C. van Heukelen, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechts-
deurwaarders in Belgie, C. Furniss, Universiteit van Leeds in Enge-
land en E. Pelsez en P. Kortenhorst van het Ministerie van Justitie in 
Frankrijk. 

Amsterdam, oktober 1999 

Jaap Doek 
Brigitte Chin-A-Fat 
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HOOFDSTUK 1- INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Het familierecht is constant in beweging. Naast concrete wetswijzi-
gingen worden er in het land ook veel nieuwe initiatieven ontplooid 
om het hulpaanbod op het terrein van scheiding en omgang te verbete-
ren. De achterliggende gedachte bij deze activiteiten is dat er naar 
middelen wordt gezocht die conflicten kunnen voorkomen en die ef-
fectief en duurzaam zijn bij het oplossen van conflicten. Voorbeelden 
van dergelijke initiatieven zijn de aandacht voor omgangsbegeleiding 2  
en de experimenten echtscheidings- en omgangsbemiddeling. Hoewel 
omgang van gunst inmiddels recht is geworden, 3  blijft de effectuering 
van omgang aanleiding tot discussie geven. Verschillende belangen-
organisaties die zowel voor moeders als voor vaders optreden, dringen 
aan op een effectieve handhaving van omgangsregelingen indien een 
ouder de omgang tegenwerkt. De meningen over de wijze waarop dit 
moet worden gerealiseerd, lopen echter sterk uiteen. De Minister van 
Justitie heeft in de discussies met de Tweede Kamer altijd vastgehou-
den aan de bestaande civielrechtelijke methoden. Vanuit verschillende 
hoeken4  wordt echter aangedrongen op onderzoek om de effectiviteit 
van de bestaande methoden in de ons omringende landen te bezien. 
Eind 1998 heeft de Staatssecretaris van Justitie toegezegd dit onder-
zoek te laten verfichten. 5  Het resultaat van het onderzoek is opgeno-
men in dit rapport. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Vragen die in het onderzoek aan de orde zullen komen, zijn: 6  

Zie hierover: B.E.S. Chin-A-Fat, Omgangsbegeleiding. Een inventarisatie. Rapport in opdracht van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 1998. 

3  Wet van 13 september 1990, Stb. 482, in werking getreden op 1 december 1990. 
4  Kamerstukken 111998/99, 25 451 no. 3, p. 2. 

Kamerstukken1/1998/99, 25 451 no. 3, p. 6. 
° Kamerstukken 111998/99, 25 451 no. 4. 
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1.3 Opbouw van het onderzoek 

Effectuering van orngang in rechtsvergelijkend perspectief 

1. Welke effectueringsmiddelen/sancties zijn in de praktijk ontwik-
keld en/of in de wet expliciet opgenomen in verband met omgang 
(hoofdstuk 3)? 

2. Wie kunnen op deze middelen een beroep doen of sancties vragen 
en onder welke voorwaarden (hoofdstuk 4)? 

3. Wie zijn bij de toepassing betrokken, met welke bevoegdheden 
(hoofdstuk 4)? 

4. Hoe vaak worden de beschikbare middelen werkelijk gebruikt en 
wat is er bekend over hun effectiviteit (hoofdstuk 4)? 

De onderzoeksopdracht gaf aan dat het onderzoek binnen twee maan-
den zou moeten worden verricht. Al snel bleek dat deze periode te 
kort was om het onderzoek te verrichten. Over omgang in het alge-
meen is, evenals in de Nederlandse literatuur, voldoende geschreven, 
maar de handhaving hiervan wordt in de meeste gevallen slechts kort 
aangestipt. De (theoretische) literatuur geeft bovendien geen beeld van 
de daadwerkelijke praktijk. Om toch een beeld van de praktijk te krij-
gen, zijn vervolgens deskundigen op het gebied van het familierecht in 
de vier onderzochte landen benaderd met het verzoek een korte vra-
genlijst in te vullen. Deze deskundigen vormen echter geen aselecte 
groep. In verband met de korte tijd zijn adressen van deze personen 
grotendeels via de leden van de begeleidingscommissie verkregen, 
overige adressen na enig speurwerk via ministeries en ambassades. 
Om in de antwoorden een doorsnede te krijgeri van de praktijk 
rondom omgangsregelingen, zijn de vragenlijsten (opgenomen in Bij-
lage III) gestuurd aan wetenschappers, advocaten en rechters in de ons 
omringende landen. Uiteindelijk is, onder andere in verband met de 
langzame respons, het onderzoek verlengd. De lezer moet zich terdege 
realiseren dat slechts een beperkt aantal respondenten de vragenlijst 
heeft teruggestuurd (zie Bijlage IV), waarin zij hun mening geven. 
Voor het rapport is geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan deze 
verschillende meningen. Gezien de opzet van het onderzoek zijn aldus 
echter geen harde cijfers en bewezen feiten achterhaald. In de eerste 
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plaats is daarvoor een langere periode nodig dan twee maanden en in 
de tweede plaats zou daarvoor met meet deskundigen moeten worden 
gesproken. Daarbij zouden dan organisaties vergelijkbaar met bij-
voorbeeld de (Nederlandse) Raad voor de Kinderbeschenning kunnen 
worden betrokken. Op grond van de diversiteit van de respondenten 
wordt echter niet verwacht dat een uitgebreider empirisch onderzoek 
tot andere conclusies zou leiden. 

Tenslotte is voor de informatie over omgangshuizen een bezoek ge-
bracht aan Engeland en Frankrijk, alwaar een aantal omgangshuizen is 
bezocht. De teksten over de otngangshuizen zijn voornamelijk geba-
seerd op gespreldcen die op de verschillende locaties zijn gevoerd en 
de stukken die daar beschikbaar werden gesteld. 

1.4 Opbouw van het rapport 

Dit rapport schetst een beeld van de situatie met betrekking tot de the-
one en praktijk van de handhaving van omgangsregelingen in Neder-
land, Belgie, Duitsland, FranIcrijk en Engeland. Naar aanleiding van 
de antwoorden uit de vragenlijsten is gekozen voor meer dan alleen 
een weergave van de wettelijke handhavingsmogelijkheden en hun ef-
fectiviteit. In alle antwoorden werd er nadruldcelijk op gewezen dat 
infommtie alleen over de strikte handhaving geen goed beeld van de 
problematiek schetst. De problematiek kan immers niet anders dan in 
een breed kader worden geanalyseerd en beoordeeld. Om deze reden 
is ervoor gckozen om in dit rapport een lijn te schetsen, die aangeeft 
op welke manier omgang kan worden geeffectueerd, daarbij steeds het 
belang van het kind in het oog houdend. 

In het analysekader dat in hoofdstuk 2 is opgcnomen, wordt het om-
gangsrecht in de verschillende landen geschetst, waama in hoofdstuk 
3 de maatregelen ter effcctuering van de omgang worden besproken. 
In dit hoofdstuk is ook de informatie over de omgangshuizen opge-
nomen. De praktijk en de effectiviteit van de maatregclen komen in 
hoofdstuk 4 aan bod. Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met 
enkele conclusies en aanbevelingen. Tenslotte volgen nog enkele bij-
lagen. 
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HOOFDSTUK 2- ANALYSEKADER: HET OMGANGSRECHT 

2.1 Inleiding en achtergrond 

Juridische vormgeving van omgang tussen ouder en kind heeft in de 
afgelopen decennia verschillende gedaantes gekend. Voor de Neder-
landse situatie vat de beschrijving "van gunst tot recht" de geschiede-
nis kort samen. Inmiddels geldt voor Nederland en de ons omringende 
landen dat er een wettelijk vastgelegd recht op omgang bestaat, dat 
primair is gebaseerd op het recht op respect voor het gezinsleven en de 
rechten van het kind. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (hierna EVRM) garandeert dit recht op eerbie-
diging van het gezinsleven, het Verdrag voor de Rechten van het Kind 
(hierna IVRK) geeft het kind het recht om zijn ouders te kennen (art. 
7) en met beiden rechtstreeks contact te onderhouden, tenzij dit niet in 
zijn of haar belang is (art. 9). Verder zijn relevant de artikelen 1, 4 en 
23 van het Internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
rechten (hierna BUPO). De toepasselijkheid van deze bepalingen 
brengt nice dat het omgangsrecht niet langer is gekoppeld aan het 
scheidingsrecht en dus ook openstaat voor anderen dan alleen de (juri-
dische) ouder. Omgang is een recht van de ouder en het kind, het recht 
op persoonlijk contact is een recht dat voortvloeit uit het ouderschap. 

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van het omgangsrecht in 
rechtsvergelijkend perspectief. De beschrijving beperkt zich tot het 
recht op omgang voor de ouder en het kind; de situatie voor pleeg- en 
grootouders valt buiten het bestek van dit rapport. Aan de orde komen 
eveneens de weigeringsronden voor omgang en de uitvoering van de 
omgangsregeling. In Nederland is het recht op omgang een wederke-
rig recht. In Duitsland wordt het omgangsrecht nog wel duidelijk als 
het recht van de ouder gezien, dat ligt gefundeerd in het grondrechte-
lijk ouderrecht,' waarvan het recht op persoonlijk contact de kern is. 
Het recht op omgang wordt als zo belangrijk gezien dat een basis in de 
grondwet noodzakelijk is. In Engeland is de basis voor omgang "pa-
rental responsibility", ouderlijk gezag. Hoewel ook in Engeland het 
omgangsrecht als wederkerig recht wordt gezien, geeft in geval van 

Art. 6 Grundgesetz, zie Bijlage II. 
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conflict tussen deze rechten het recht van het kind de doorslag: de ou-
der met ouderlijk gezag heeft dus geen autonoom recht op contact met 
het kind, het is altijd een afgeleide van het recht van het kind.' Dat het 
recht van het kind voorop staat, komt bijvoorbeeld tot uiting in het felt 
dat een gegeven "contact order" (gericht tot de persoon die omgang 
moet laten plaatsvinden) niet . impliceert dat een bepaald recht bestaat. 
Een "contact order" is crop gericht om in de behoefte van het kind te 
voorzien. Om deze reden is een contact order dus gericht aan de per-
soon die het kind verzorgt. 

Deze interpretatie uit Engeland zal ook voor dit rapport de rode 
draad zijn. Omgang moet, tenzij omgang niet in het belang van het 
kind is. In 2.2 worth eerst een globaal beeld van het omgangsrecht in 
de verschillende landen geschetst, vervolgens komen de weigerings-
gronden aan de orde (2.3). Het hoorrecht van de minderjarige (2.4) en 
de omgangsregeling (2.5) completeren dit beeld. 

2.2 Het omgangsrecht 

Door het opnemen van het omgangsrecht in een aparte titel (titel 15) 
van Bock I SW is het recht op omgang in Nederland, evenals in de 
ons ornringende landen, niet langer gekoppeld aan de scheidingssitua-
tie. Uitgangspunt voor omgang is ouderschap. In Nederland kan de 
ouder die niet met het gezag is belast een beroep doen op art. I:377a 
Burgerlijk Wetboek (BW). 9  Dit betekent dat bijvoorbeeld ook ouders 
die nooit met elkaar zijn gehuwd (zoals de erkenner die nooit met de 
moeder samenwoonde) zich op dit artikel kunnen beroepen. Ook heeft 
de ouder die uit het gezag is ontheven of ontzet op grond van dit arti-
kel recht op omgang. In Belgie is het recht op omgang pas in 1995 ge-
codificeerd.' Het omgangsrecht was echter voor die tijd al geruime 
tijd in de jurisprudentie erkend. De ouder die in dit rapport centraal 
staat, namelijk de ouder na echtscheiding, wordt in Belgie de principi-
eel omgangsgerechtigde genoemd." Het omgangsrecht is onderdeel 

House of Lords: Re K.D, 1988 AC. 806. 
9  Zie Bijlage 
I°  Art. 374 lid 4 Belgisch BW (Wet van 13 april 1995), zie Bijlage 
13  De omgangsgerechtigde op grand van art. 375 bit Belgisch 13W, d.w.z degene die met het kind een 

bijzondere affectieve band heett (vgl. art. I: 377t I3W). wordt de virtueel omgangsgerechtigde ge- 

10 



Effectuering van ontgang in rechtsvergelijkend perspectief 

van het ouderlijk gezag, wat betekent dat wanneer ouders beide het 
ouderlijk gezag uitoefenen er geen omgangsregeling hoeft te worden 
afgesproken, omdat het recht op persoonlijk contact deel uitmaakt van 
het ouderlijk gezag. Ouders die het ouderlijk gezag zijn verloren, bij-
voorbeeld door ontzetting, houden ook in Belgie principieel het recht 
op omgang aangezien de uiteindelijke grondslag van het omgangs-
recht het natuurrecht is. Ouders in Belgie mogen ook zelf afspraken 
over omgang maken. Deze regelingen zijn echter niet afdwingbaar, 
noch strafrechtelijk vervolgbaar. 12  Het Franse omgangsrecht, "droit de 
visite et d'hebergement", bestaat in zowel Belgie als Frankrijk 13  voor 
de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent. Zowel in Belgie als 
Frankrijk" houden ouders na scheiding het gezamenlijk gezag. Door 
deze regeling wordt de verantwoordelijkheid van beide ouders bena-
drukt. De ouder die het ouderlijk gezag heeft, is in principe degene die 
de dagelijkse zorg over het kind heeft. Het recht op persoonlijk con-
tact, de kern van het omgangsrecht, bestaat als een van de prerogatie-
yen van het ouderlijk gezag. Uitoefening moet echter wel in het be-
lang van het kind zijn. De rechter zal ook rekening met de wensen van 
de ouders houden, maar heeft wel de verplichting om afspraken te 
toetsen op het being van het kind. Voor 1993 werd het omgangsrecht 
in Franlcrijk slechts "droit de visite" genoemd, de toevoeging "et 
d'hebergement" laat zien dat de mogelijkheid tot overnachting een 
wezenlijk onderdeel van het omgangsrecht is. 

In Duitsland had voOr de wetswijziging van 1 juli 1998 de ouder 
die niet de zorg over het kind had ingevolge lid 1 van art. 1634 (oud) 
BGB recht op omgang." Voor ouders die gescheiden leven maar sa-
men het zorgrecht hebben, gold art. 1634 lid 4 BGB. Hoewel het zorg-
en omgangsrecht als twee zelfstandige rechten naast elkaar stonden, 
ging het zorgrecht voor het omgangsrecht. Het omgangsrecht diende 
ervoor om persoonlijk contact met het kind te hebben. Hoewel ook in 

noemd. Grootouders hebben in Belgie een zelfstandig, apart geregeld omgangsrecht (art. 375 bis 
Belgisch BW). 

12  S. Mosselmans, Een evolutie op het terrein van ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht 
van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en bun minderjarige kinderen. Tijdschrift 
voor Privaatrecht, vol. 35, afl. 2, 1997, p. 566. 

' 3  Art. 288 lid 2 Code Civil, zie Bijlage 
" In Belgie is de regeling voor gezamenlijk gezag dezelfde voor samenlevende als voor Met-

samenlevende ouders. 
" Zie Bijlage II. 

11 



Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

Duitsland het recht op omgang als wederkerig recht wordt gezien, was 
de formulering in art. 1634 BOB eenzijdig; het kind was het object 
van het recht van de ouders. Er is veel discussie geweest over artikel 
1634 BOB, met name over de vraag of de wil van het kind de grond-
slag voor het toewijzen van omgang moet zijn. Dit artikel stelde het 
recht van de ouders op de voorgrond, wat nogal weerstand opriep. In-
middels is art. 1634 opgeheven en heeft het kind een eigen (subjectief) 
recht op omgang gekregen (§ 1684 BGB). 16  Op deze manier wordt aan 
de ouders duidelijk gernaakt dat de wil van het kind op de eerste plaats 
komt en dat het voor het welzijn van het kind van cruciaal belang is 
om banden met beide ouders te hebben. Het omgangsrecht geldt he-
dentendage voor ouders, onafhankelijk van bun status (getrouwd maar 
niet samenlevend, of gescheiden). Het oude art. 1634 daarentegen, 
gold slechts voor wettige kinderen. Nu staat het omgangsrecht als 
zelfstandig recht naast het zorgrecht. 

De vorm waarin het omgangsrecht in Engeland is gegoten, is de zo-
genaamde "contact order" die de ouder die omgang wenst kan aanvra-
gen." Een "contact order" wordt pas afgegeven wanneer ouders zelf 
geen bevredigende regeling tot stand kunnen brengen en de verzor-
gende ouder omgang probeert te verhinderen. De werking van de 
"contact order" vervalt wanneer de ouders gedurende een aaneenge-
sloten periode van minstens zes maanden bij elkaar wonen.' s  Verder 
zijn er in Engeland geen speciale regels met betrekking tot omgang in 
wetgeving opgenomen. Of er in de wet een "presumption" is opgeno-
men dat er ftberhaupt omgang moet zijn tussen ouder en kind, is in de 
literatuur onduidelijk. De ene auteur ziet dit wel terug in de wet,' de 
ander niet.' Ook in Engeland benaderen ouders de rechter pas wan-
neer zij het niet eens zijn, of als het welzijn van bet kind erom vraagt. 
Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan de rechter geen "contact order" meer 
opleggen. Ook kan hij geen "contact order" meer opleggen die effect 
heeft nadat de minderjarige de leeftijd van 16 heeft bereikt, tenzij er 

Bijlage II. 
17  Section 8 Children Act 1989 (CA 1989), zie Bijlage 11. 
19  Section 11(6) CA 1989. 
19  P.M. Bromley, & N.V. Lowe, Family Law. London, Dublin and Edinburgh: Butterworths 1992, 8th 

edition, p.302. 
20 S.M. Cremey, & J.M. Masson, Principles of Family Law. London: Sweet & Maxwell 1997, 6th 

edition, p. 678. 
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sprake is van bijzondere omstandigheden.' Gewoonlijk wordt een 
"contact order" automatisch beeindigd als het kind 16 jaar wordt. 

2.3 Weigeringsgronden 

In geen enkel land is het recht op omgang absoluut. Er zijn altijd mo-
gelijkheden voor de rechter om omgang af te wijzen, waarvoor de 
criteria in de desbetreffende wet zijn opgenomen. Dat aan het recht op 
omgang veel waarde wordt gehecht, komt in Nederland tot uitdnik-
king doordat de rechter het omgangsrecht niet ambtshalve kan ontzeg-
gen.' Uitgangspunt is dus dat omgang moet, tenzij. De rechter zal 
wanneer hij een ouder omgang ontzegt zijn beslissing dan ook meer 
dan standaard moeten motiveren.' De Nederlandse wetgeving is uniek 
in het opsommen van de gevallen waarin de rechter een verzoek om 
vaststelling van een omgangsregeling afwijst.' In de praktijk komen 
de redenen voor afwijzing van omgang met de onderzochte landen in 
zeer grote mate overeen, maar in de ons omringende landen zijn de 
formuleringen in de wet anders. In alle landen zijn de redenen voor 
het ontzeggen van omgang: geweld, gevaar voor ontvoering, mentale 
onmacht van de ouder en verder bijvoorbeeld verlcrachting, mishan-
deling of verwaarlozing van de kinderen. Wanneer de andere (verzor-
gende) ouder zich tegen omgang verzet, is dit in beginsel geen grond 
om de ouder de omgang te ontzeggen. 

Ook in Duitsland staat het welzijn van het kind centraal. Als het 
voor het welzijn van het kind noodzakelijk is, kan de rechter' wan-
neer andere middelen niet voorhanden zijn de bevoegdheid tot om-
gang beperken of uitsluiten. De rechter zal wel overwegen dat langdu-
rige uitsluiting van het omgangsrecht of een beperking voor langere 
tijd schadelijk voor het kind kan zijn. In gevallen waarin de rechtbank 
in Frankrijk beslissingen neemt in het kader van gezagskwesties en 
opvoeding, is het belang van het kind de belangrijkste overvveging. 

' I  Section 9 (6)(7) CA 1989. 
27  Afgezien van de rot die het kind op grond van art. 1:377g BW in deze kan spelen, zoals in de vol-

gende paragraaf zal blijken. 
HR 25 juni 1982, NJ 1982, 562 en FIR 21 maart 1986, NJ 1986, 548. 

24  Art I:377a lid 3 BW, zie Bijlage II. 
Familiengericht; Art. 1684 lid 4 BGB, zie Bijlage II. 
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Het omgangsrecht kan in gevallen waarin omgang niet in het belang 
van het kind is, worden gereduceerd tot het recht om met het kind te 
corresponderen. De weigeringsgrond is in Frankrijk geformuleerd als 
"motifs graves", zwaarwegende redenen.' Ook kan het "droit de visite 
et d'hebergement" worden beperkt tot slechts een "droit de visite", 
wat tot gevolg heeft dat het kind niet bij de omgangsgerechtigde ouder 
mag verblijven of ovemachten. In Belgie is weigering gefommleerd 
als bijzonder ernstige redenen.” Deze redenen zien op het feit dat het 
kind schade zou kunnen ondervinden door omgang. Een volledige 
ontzegging van het omgangsrecht komt zelden voor. Er zal eerder 
worden geprobeerd om bepaalde modaliteiten en beperkingen aan te 
brengen, zodat de band met het kind niet al te abrupt zal worden door-
broken. De angst dat het kind door de andere ouder wordt beInvloed, 
is geen reden am geen omgang toe te staan. Noch is het argument dat 
het kind en de tot omgang gerechtigde ouder elkaar lang niet hebben 
gezien, voldoende grond voor uitsluiting van omgang. 

In Engeland is een speciaal bevel nodig om het recht op omgang op 
te heffen. Wanneer geen omgang wordt toegestaan, moet gebruik 
worden gemaakt van een "prohibited steps order", deze is gericht aan 
de niet-verzorgende ouder. Het bovenstaande impliceert dat bij be-
langrijke beslissingen omtrent omgang, inclusief handhaving van een 
omgangsregeling, het belang van het kind steeds de doorslag moet ge-
ven. 

2.4 Het hoorrecht van de minderjarige 

In elk land zal het belang van het kind de doorslag geven bij beslissin-
gen over omgang en speelt de leeftijd van het kind een rot wanneer hij 
weigert mee te werken aan omgang. In Nederland bestaat een infor-
mele rechtsingang voor de minderjarige; het kind van 12 jaar en ouder 
zal in ieder geval in de gelegenheid moeten warden gesteld om zijn 
mening aan de rechter kenbaar te maken.' Ingevolge art. 12 IVRK, 
dat staten verplicht om aan de melting van de mindeijarige, die daar- 

2' Art. 288 cierde zin CC, zie Bijlage 
27  Art. 374 lid 4 Belgisch BW, zie Bijlage 

Artikel 809 Wetboek van Burgeelijke Rechtsvordering. 



Effectuering van omgang in rechisvergelijkend perspectief 

toe in staat is, het gewicht dat volgens leeftijd en ontwikkelingsniveau 
nodig is, toe te kennen, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de opvattingen van het kind. Het recht op omgang is immers een we-
derkerig recht van ouder en kind. Op grond van art. 1:377g BW kan 
het kind ook zelf de rechter benaderen met het verzoek een omgangs-
regeling vast te stellen of te wijzigen, waardoor de rechter ambtshalve 
een beslissing kan nemen. 

In Frankrijk kan het kind worden gehoord in verband met beslis-
singen over zijn verblijfplaats en over andere beslissingen na echt-
scheiding.' In de praktijk gebeurt dit echter slechts wanneer een partij 
de rechter hierom verzoekt. De rechter kan het kind persoonlijk horen 
of kan hiervoor een derde inschakelen. Het kind kan een vertrouwens-
persoon of advocaat vragen hierbij aanwezig te zijn. Wanneer de 
rechter van mening is dat deze persoon niet in het belang van het kind 
handelt, kan hij alsnog zelf iemand aanwijzen. Het kind heeft echter 
geen vetorecht en wordt geen partij in de procedure." 

In Duitsland mag het kind vanaf 14 jaar zelf een verzoek met be-
trekking tot het gezag doen, waarop de rechter beslist.' Het kind van 
14 jaar en ouder mag ook tegen de gezagsbeslissing protesteren. De 
wil van het kind is, hoewel niet altijd doorslaggevend, van grote in-
vloed, doch zal in de praktijk slechts doorslaggevend zijn als deze ook 
in het belang van het kind is. Dit geldt ook voor het kind jonger dan 
14 jaar, als het hiertoe in staat is. De rechter zal de wil van het kind 
van 10 jaar en ouder in de praktijk bijna altijd volgen, vanaf 15 jaar 
zal de rechter dat zeker doen. Verder kan het kind het Jugendamt be-
naderen. Om een bevel te vragen, zal de rechter hem echter een guar-
dian ad litem moeten toewijzen. Deze mogelijkheid bestaat sinds 1998 
en wordt steeds vaker door de rechter gebruikt.' In Belgie kan het 
kind worden gehoord als het volwassen genoeg is. De minderjarige 
kan echter weigeren aan de oproep gehoor te geven. Evenals in Frank-
rijk kan de minderjarige worden bijgestaan door een vertrouwensper-
soon. Hij kan zich niet zelfstandig tot de rechter wenden, maar zal 
hiervoor zijn wettelijke vertegenwoordiger nodig hebben. In .een aan- 

29  Art. 290 CC, zie Bijlage II. 
3°  Art. 388-1 CC, zie Bijlage H. 
31  Art. 50b FGG. 
32  Art. 50 FGG. 
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2.5 De omgangsregeling 

33  Art. 931 Gerechtelijk Wetbock, 
34  Section 1 Pant Proc. Rule 1991/1247. 
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tal gevallen is de jeugdrechter verplicht de minderjarige van 12 jaar en 
ouder op te roepen. De belangrijkste gevallen zijn in de eerste plaats 
in geschillen aangaande het gezag van de persoon en het beheer van 
de goederen van de minderjarige en in de tweede plaats in geschillen 
aangaande de uitoefening van het bezoekrecht." Het kind wordt echter 
geen partij en zal ook geen beslissende stem hebben. In Engeland kan 
het kind worden gehoord als dat noodzakelijk is. Verder kan het kind 
zelf am handhaving vragen, maar dan zal wel een guardian ad litem 
moeten worden benoemd." Het kind zelf kan worden gehoord bij af-
wezigheid van een guardian ad litem of een "official sollicitor" en als 
het partij is in de procedure. 

In principe ligt, evenals in de ons omringende landen, de verantwoor-
delijkheid voor het vaststellen van een omgangsregeling bij de ouders. 
Kunnen zij dit zelf niet, clan kan de rechter een regeling vaststellen. 
Zoals gezegd, geeft het recht op omgang in de praktijk recht op per-
soonlijk contact. Concreet houdt dit het recht in om de minderjarige te 
ontvangen en verder am hem of haar voor beperkte periodes bij zich to 
laten verblijven, to bezoeken, te schrijven en op te bellen. 

In Duitsland maken ouders in principe zelf afspraken die zij in een 
overeenkomst kunnen laten opnemen. De rechter komt pas tussenbei-
de als zij het oneens zijn of de rechter vindt dat de afspraken schade-
lijk zijn voor het kind. De overeenkomst kan echter niet tussen de ou-
ders worden afgedwongen. Zij hebben echter wet de plicht om flexibel 
te zijn en, indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden, de 
overeenkomst te veranderen of te herroepen op basis van het belang 
van het kind. In Duitsland wordt dit geinterpreteerd in die zin dat bo-
vengenoemde rechten niet in de plaats komen van omgang, maar het 
geheel completeren. 

De omgangsregeling Icrijgt in Belgie pas vorm door de concrete 
modaliteiten. Echter niet alleen in Belgie, maar in alle ons omringende 
landen stelt de rechter de regeling vrij gedetailleerd samen met be- 
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trekking tot frequentie, tijdstip, duur, plaats, eventuele kosten van ver-
voer en een regeling voor het halen en brengen. Ook kan de rechter 
bepalen waar omgang moet plaatsvinden of beslissen dat er een be-
paald iemand bij de omgang aanwezig moet zijn. Bij het vaststellen 
van de omgangsregeling spelen onder andere de leeffijd van het kind 
een rol en de geografische afgand tussen het kind en de ouder die om-
gang wenst. In Belgie is er in de rechtspraak een modelregeling ge-
groeid, die het "klassieke" omgangsrecht bevat. Deze modelregeling 
ziet er als volgt uit: het kind bezoekt de ouder tijdens de helft van alle 
vakantieperiodes van meer dan drie dagen en om het weekend van 
vrijdagavond of zaterdagmorgen tot zondagavond. Wil de ouder een 
uitgebreidere of beperktere regeling, dan zal hij bijzondere omstan-
digheden moeten aanvoeren. In elke regeling zullen de modaliteiten 
wel concreet moeten worden opgenomen. Verder kan de rechter in 
Belgie naast de reguliere modaliteiten bij het vaststellen van de om-
gangsregeling ook specifieke modaliteiten vastleggen (voorzover deze 
geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten en de rechten van 
de mens). Te denken valt bijvoorbeeld aan het verbod om het kind 
mee te nemen naar het buitenland. Wanneer het kind de leeftijd van 15 
a 16 jaar bereikt, zal de rechter minder concrete modaliteiten opne-
men, aangezien wordt verwacht dat de ouder met het kind overlegt 
over de omgang. Deze wordt rond deze leeftijd geacht hier oud ge-
noeg voor te zijn. 

Het opleggen van een concrete regeling ligt in Engeland iets an-
ders. Als er een "contact order" wordt gegeven, dan wordt de inhoud 
hiervan "reasonable contact" geacht te zijn, dus de omgangsregeling 
moet redelijk zijn. Voor wat de interpretatie van deze term zijn echter 
geen richtlijnen beschikbaar. Hoewel in principe een "court order" be-
veelt dat er "reasonable contact" moet zijn, kunnen in de "order" tijd-
stippen, duur, frequentie en plaats zijn bepaald.' De rechter kan ook 
bepalen dat, in het geval fysieke omgang niet gewenst is, het kind in 
plaats daarvan brieven of telefoontjes mag ontvangen. 

In Frankrijk zijn volgens respondenten velen de mening toegedaan 
dat een rechter niet kan besluiten dat het kind afwisselend de ene week 
bij de een en de andere week bij de ander woont. In Frankrijk wordt in 
70% van de gevallen toegewezen dat omgang plaatsvindt elk weekend 

35  Sections 8(1)) en 11(7) CA 1989. 
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om de week en de helft van de schoolvakanties. Vanzelfsprekend 
kunnen de ouders altijd weer naar de rechter stappen en om aanpas-
sing van de omgangsrcgeling vragen. 

Na deze schets van het omgangsrecht wordt in het volgende hoofd-
stuk beschreven hoe er kan worden opgetreden wanneer een van de 
ouders zich tegen de, hetzij door de rechter vastgestelde hetzij door 
henzelf afgesproken, omgangsregeling blijft verzetten. 



HOOFDSTUK 3- M1DDELEN TER EFFECTUER11NG VAN 
OMGANG 

3.1 Inleiding 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

Uit de beantwoording van de vragenlijsten bleek onder andere dat de 
respondenten vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit van de in him 
wetgeving opgenomen effectueringsmiddelen. Zij leggen regelmatig 
de nadruk op de noodzaak aandacht te besteden aan (verbetering van) 
de relatie tussen de ouders van het kind, bijvoorbeeld via het gebruik 
van bemiddeling of via de inschakeling van zogenaamde omgangshui-
zen. Het maakt duidelijk dat effectuering van een omgangsregeling 
niet begint bij bijvoorbeeld de oplegging van een dwangsom of de 
dreiging van een strafrechtelijke sanctie, maar in feite al veel eerder; 
namelijk bij de totstandkoming van die regeling. Voorts werd duide-
lijk dat het gebruik van wettelijke effectueringsmiddelen wordt be-
schouwd als een ultimum remedium. Andere in de sfeer van bemidde-
ling en vrijwilligheid gelegen middelen behoren eerst zoveel mogelijk 
te worden beproefd alvorens dwangmiddelen mogen worden ingezet. 

Deze bevindingen uit het onderzoek bepalen de opbouw van dit 
hoofdstuk over de middelen ter effectuering van omgang. Eerst zal 
een korte schets worden gegeven van de "context" waarin de handha-
ving van een omgangsregeling plaatsvindt (3.1.1). Vervolgens zal 
worden ingegaan op (nog) niet expliciet in de wet geregelde middelen 
om een goede uitvoering van een omgangsregeling te bevorderen, na-
melijk de bemiddeling (3.2), het omgangshuis (3.3) en andere midde-
len (3.4). Wat dit laatste betreft: zij zijn (uiteraard) wel in de wet gere-
geld, maar niet expliciet als sanctie op niet-naleving van een om-
gangsregeling. Vervolgens worden de middelen besproken die in de 
wet zijn opgenomen en (mede) kunnen worden gebniikt om de nale-
ving van een omgangsregeling af te dwingen. Begonnen zal worden 
met een korte schets van de wetsgeschiedenis in Nederland betreffen-
de (de pogingen tot) het invoeren van dwangmiddelen ter naleving van 
een omgangsregeling (3.5). Daarna komen de dwangmiddelen aan de 
orde die in Nederland en de onderzochte landen in de wet zijn opge-
nomen (3.6). 

19 



3.1.1 Context 

Belangrijk is een opmerking uit Frankrijk, waar ouders na scheiding 
gezamenlijk het gezag houden; gezamenlijk gezag betekent niet altijd 
dat er een effectieve relatie zal bestaan tussen het kind en de andere, 
niet-verzorgende, ouder. Dat hiervoor meer nodig is, blijkt ook in 
Belgie, waar wordt opgemerkt dat ouders moeilijk onderscheid kun-
nen maken tussen hun onenigheden met de andere ouder en hun ver-
antwoordelijkheid naar het kind toe. Zij gebruiken het kind vaak als 
wapen. Bij een bewering door de moeder dat het kind is misbruikt of 
mishandeld, moet de rechter bijvoorbeeld afwachten tot dit is bewezen 
voordat hij omgang (definitief) kan afwijzen. Aangezien er geen mid-
del 100% effectief is als de verzorgende ouder omgang echt niet wil, 
moet aan de relatie tussen de ouders worden gewerkt, zodat zij de om-
gang zelf op gang kunnen brengen. "Geen enkele uitvoeringsmaatre-
gel zal van dien aard kunnen zijn dat zij mensen die manifest onwillig 
zijn, belet om te doen wat zij doen. Behoudens dreiging om om die 
redenen het omgangsysteem of systeem van ouderlijk gezag drastisch 
te wijzigen, moet mijns inziens worden gepoogd om maatschappelijk 
gezien (dus op sociaal en psychologisch vlak) mensen te doordringen 
van het nut van de uitvoering voor ouder-titularis en kind. Met andere 
woorden: er moet eventueel via projecten worden gepoogd om men-
sen te responsabiliseren en hen dit inzicht te doen verwerven".' 

In Engeland heeft de Law Commission' zich over dit onderwerp 
gebogen. Deze Commissie erkent dat het in bepaalde gevallen moei-
lijk voor het kind kan zijn, maar dat omgang in het algemeen toch 
goed voor het kind is. Een ander belangrijk aandachtspunt is de ge-
dachte dat er een positieve sfeer met betreklcing tot de contacten moet 
zijn. Deze positieve attitude is zelfs zo belangrijk dat hieraan meer 
belang wordt gehecht dan aan het juridisch kunnen afdwingen van 
omgang. Aan de relatie tussen ouders wordt in Engeland dus net zo-
veel belang gehecht als in Belgie. Wanneer er in Engeland geen om-
gang tot stand komt, wordt eerst gekeken naar de oorzaken hiervan. 
De rechter speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen 

36  Ann de Wolf, Katholieke Universiteit Leuven. 
37  S.M. Cretney, & J.M. Masson, Principles of Family Law. London: Sweet & Maxwell 1997, 6th 

edition, p. 677. 
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3.2 Bemiddeling 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

voor er naar handhavingsmogelijkheden wordt gegrepen. De rechter 
en ook de advocaten zullen de ouders aansporen om de omgang te la-
ten plaatsvinden. Verder moedigt de rechter partijen aan om methoden 
als "conciliation" (verzoening) en therapie te proberen, hoewel hij de-
ze niet dwingend kan opleggen. Al deze alternatieven moeten worden 
geprobeerd voordat er harde maatregelen worden genomen. In de vol-
gende paragrafen worden enkele van deze alternatieven uitgebreider 
besproken. 

In tenminste een vragenlijst uit elk land wordt bemiddeling als metho-
de genoemd, waarmee moet worden gestart wanneer de omgangsrege-
ling vastloopt (natuurlijk kan bemiddeling ook worden toegepast in 
een eerder stadium, namelijk bij het in onderling overleg komen tot 
een omgangsregeling). In Engeland is bemiddeling een onderdeel van 
een scala aan methoden die de rechter aan ouders kan voorstellen. Ook 
heeft de rechter de mogelijkheid orn een "family assistance order" op 
te leggen.' Een dergelijke maatregel bestaat uit therapie of advies en 
kan alleen in uitzonderlijke, zware gevallen kan worden opgelegd. 
Bovendien is de instemming vereist van de personen die in de maatre-
gel worden genoemd. De maximale duur van deze maatregel is zes 
maanden. Een maatschappelijk werker kan dreigen om het kind even-
tueel bij de andere ouder onder te brengen, of kan ingrijpen in het ou-
derlijk gezag. Een voorwaarde voor venvijzing naar bemiddeling is 
dat er overeenstemming kan worden bereikt. In Schotland kan de 
rechter de partijen bemiddeling opleggen, maar vanzelfsprekend kan 
hij niet afdwingen dat ouders overeenstemming bereiken. Bemidde-
ling heeft echter vaak succes in die zin dat de ouders overeenstem-
ming bereiken en dat de daaruit voortvloeiende afspraken ook daad-
werkelijk worden nageleefd." 

In Duitsland bestaat sinds kort regelgeving voor bemiddeling.' 
Van deze wettelijke regeling wordt verwacht dat zij van invloed zal 

38  Section 16 CA 1989. 
'9  Aldus rechter en advocaat Alastair Stewart, in Schotland. 
40 Zie Bijlage II. 
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zijn op het aantal zaken dat via de rechter moet worden gehandhaafd.' 
De wetgeving met betrekking tot bemiddeling biedt twee mogelijkhe-
den. In de eerste plaats kan de rechter op verzoek van een van de ou-
ders tussen hen bemiddelen als er jets aan de uitvoering van de om-
gang in de weg staat. Aan de bemiddeling wordt een termijn verbon-
den. De rechter wijst de ouders op de mogelijke gevolgen als de be-
middeling niet succesvol is en dan met name op de 
handhavingsmogelijkheid van de dwangsom en de mogelijkheid om 
het zorgrecht lute krimpen of op een andere manier aan te tasten, Het 
doel van de rechter is om te bewerkstelligen dat de ouders het eens 
worden over de uitvoering van de omgangsregeling. 

In de tweede plaats, wanneer de ouders een eigen bemiddelaar zoe-
ken en de afgesproken regeling niet in strijd is met de wil en het be-
Lang van het kind, kan deze regeling worden gehandhaafd, alsof het 
een door de rechter opgelegde regeling betreft. Deze bemiddeling 
buiten de rechter om kan niet door de rechter worden opgelegd. Wan-
neer de bemiddeling door de rechter wordt gedaan, is het vrijwillig, de 
rechter kan in dit geval wel met handhaving dreigen. Aan bemiddeling 
wordt veel waarde gehecht, omdat bij succes dit beter is voor het kind 
en niet in het minst ook voor de ouders. In Frankrijk zijn er instellin-
gen tot welke mensen met problemen op het terrein van echtscheiding 
en kinderen zich kunnen richten voor hulp. In Belgie worden bijvoor-
beeld diensten voor ouderschapsbemiddeling of de Dienst Geestelijke 
Gezondheidszorg ingeschakeld. Bemiddeling is ontstaan uit prive-
initiatieven. Eventuele verwijzing is cchter Diet altijd mogelijk in ver-
band met een tekort aan personeel. 

In Nederland tenslotte krijgt bemiddeling de laatste jaren ook meer 
aandacht en wordt steeds meer toegepast. Het maatschappelijk werk 
heeft zelf methoden ontwikkeld en ook in de advocatuur raakt bemid-
deling ingeburgerd. Voordat bemiddeling in Nederland een officieel 
altematief voor gerechtelijke procedures wordt, heeft de staatssecreta-
ris besloten om experimenten te laten uitvoeren om antwoord te lcrij-
gen op belangrijke vragen die spelen, zoals bijvoorbeeld inzake de po-
sitie van de zwakkere partij, in het bijzonder die van kinderen. De ex-
perimenten zijn geschciden in een experiment scheidings- en een ex-
periment omgangsbemiddeling en worden begeleid door onderzoek, 

41  Het Duitse Familierecht is sinds 1 juli 1998 ingtijpend gewijzigd. 
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waarin antwoord op bovengenoemde vragen moet worden verkregen. 
De experimenten en het daarbij behorende onderzoek lopen tot en met 
31 december 2000. 42  

3.3 Het omgangshuis 

Een nieuw middel dat de laatste jaren met name in het buitenland 
(Australie, Frankrijk, Engeland, Verenigde Staten) 43  is ontwikkeld om 
de naleving van omgangsregelingen te bevorderen, is het zogenaamde 
omgangshuis. Een van de problemen bij de uitvoering van een om-
gangsregeling is dat het directe contact tussen de ouders, hoe kort ook, 
bol staat van de spanningen en gemakkelijk ontaardt in ernstige con-
flicten (hevige scheldpartijen, zelfs vechtpartijen) met zeer schadelijke 
gevolgen (stopzetting van de omgang, soms voor langere tijd, waarbij 
uitstel niet zelden leidt tot afstel). Bovendien zijn er gevallen waarin 
de omgangsregelingen moeten worden uitgevoerd terwijl er vrees be-
staat voor ontvoering. Het omgangshuis is een speciaal gecreeerde 
plaats waar de kinderen hun niet verzorgende ouder - en soms ook an-
dere familieleden zoals bijvoorbeeld grootouders - kunnen ontmoeten 
op een wijze die het risico op conflicten zo klein mogelijk maakt en 
derhalve voor het kind veilig is. 

3.3.1 Engeland" 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

"Child contact centres" bieden korte termijn oplossingen door de 
kloof tussen helemaal geen omgang en het heropbOuwen van een zin-
volle relatie tussen het kind en de niet-verzorgende ouder makkelijker 
te overbruggen. In Engeland zijn de othgangshuizen (totaal 270) on-
dergebracht in de National Association of Child Contact Centres 
(NACCC). 

Zie Kamerstukken 111997/98, 25 451, in het bijzonder no. 2. 
43  Zie voor literatuur over omgangshuizen in de Verenigde Staten: J.R. Johnston, & R.B. Straus, 

Traumatized children in supervised visitation. Family and Conciliation Courts Review, vol. 30, no. 
2, p. 135 - 158; M. Tortorella, When supervised visitation is in the best interests of the child. Family 
Law Quarterly, vol. 30, no. 1, p. 199-215; R.B. Straus, Supervised visitation and family violence. 
Family Law Quarterly, vol. 29, no. 2, p. 229-252. 

44  Zie Bijlage VI. 
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Het initiatief voor de oprichting van "contact centres", de Engelse 
term voor omgangshuis, ligt in de private sector, waar charitatieve in-
stellingen zich realiseerden dat ouders hulp nodig hebben bij de nit-
voering van de omgangsregeling. Er is een onderscheid te maken tus-
sen omgangshuizen die slechts de mogelijkheid tot omgang bieden en 
de omgangshuizen die meer bieden zoals bijvoorbeeld de aanwezig-
heid van hulpverleners om gesprekken met ouders te voeren. 

Voordat verder wordt ingegaan op de wedcwijze van omgangshui-
zen is het van belang het onderscheid tussen "supervised contact" en 
"supported contact" duidelijk te maken. "Supervised contact" is de 
meest intensieve vorm van toezicht, waarvoor altijd professionals 
worden ingeschakeld en die een op eon wordt uitgevoerd. Voor "su-
pervised contact" worden gespreklcen met de ouders (apart) gehouden, 
voordat omgang plaatsvindt om te beoordelen of omgang wel in het 
omgangshuis kan plaatsvinden. Achtergrondinformatie over de speci-
fieke problemen van en tussen de ouders wordt via "court welfare of-
ficers" verkregen.' Het Coram Contact Centre in Londen bijvoorbeeld 
krijgt alle stulcken van de rechtbank wanneer het gaat om "supervised 
contact". Hierover zijn afspraken met de rechtbank. "Supported con-
tact" vindt plaats met meerdere families tegelijkertijd in dezelfde 
ruimte, waarbij de vrijwilligers in de ruimte rondlopen, maar minder 
toezicht uitoefenen dan bij "supervised contact". Voor "supported 
contact" kunnen ouders ook zelf een omgangshuis benaderen. 

Re/cute rechter en rechtbank 
De rechter legt ouders niet op om omgang in een omgangshuis te laten 
plaatsvinden, maar stelt dit wet voor. De contactpersoon tussen de 
rechter/rechtbank en de omgangshuizen is de "court welfare officer" 
die een intensieve informatieuitwisseling op gang houdt. In de meeste 
gevallen heeft de rechter de omgangsregeling al vastgesteld en komen 
ouders via een verwijzing bij een omgangshuis terecht. Het merendeel 
van de venvijzingen loopt via de "court welfare officers," via de ad-
vocaten en soms via hulpverleners. De verwijzers benaderen het om-
gangshuis door middel van verwijzingsfonnulieren, die zij al in huis 

45  Court welfare officers zijn in dienst van de rechtbank (oorspronkelific waren zij "probation offi-
cers") en kunnen onafhankelijk onderzoek venichten. Enmiddels doen zij vcel familiczaken, waar-
bij zij vooral de situatie in het licht van het belang van bet kind onderzoeken. 
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hebben" (zie Bijlage VI). Op dit formulier wordt vermeld wat de in-
houd van de "contact order" is, dus hoe de omgangsregeling eruit ziet 
en wordt informatie gegeven over de problematiek (die reden voor 
omgang in een omgangshuis is) en de specifieke gezinssituatie: hoe 
vaak moet er omgang zijn, is er iemand van "social welfare" bij het 
gezin betrokken etc. Verder wordt gevraagd hoe de omgang er in het 
omgangshuis praktisch moet uitzien; willen ouders elkaar tegenko-
men, mogen er foto's worden gemaakt, mag de omgangsouder het 
kind meenemen naar buiten en dergelijke. Vervolgens hangt het van 
de soort omgang, "supervised" of "supported", af hoe de verdere 
werkwijze is. Tenslotte tekenen de ouders een formulier in de vorm 
van een contract, waarin zij toestemming geven en lcrijgen zij de re-
gels van het omgangshuis en de vertrouwelijkheidsregels. 

In gevallen van "supervised contact" zijn er al vaak meerdere des-
kundigen bij het gezin betrokken, zoals de "social welfare service". 
Bij "supported contact" is er minder infomiatie officieel voorhanden, 
de informatie komt voomamelijk nit gesprekken met de ouders zelf. 
Voor "supported contact" wordt er telefonisch contact opgenomen als 
de ouder niet zelf langs kan komen. Wanneer de omgang van start 
gaat is er dus geen discussie meer mogelijk over de vraag of er iiber-
haupt omgang moet zijn. De afspraken over omgang moeten voor het 
omgangshuis duidelijk zijn. 

Rapportage 
Slechts een omgangshuis (Welcare Accord Contact Centre in Londen) 
maakt een rapport dat direct naar de rechter gaat. Dit is een volledig 
rapport dat onder andere aanbevelingen bevat over de vraag of er 
tiberhaupt omgang moet komen. Verder doet het omgangshuis aanbe-
velingen wanneer zij het raadzaam achten dat een ouder in therapie 
moet, of wanneer niet voor àlle kinderen omgang goed zou zijn. De 
ouders krijgen volledige inzage in dit rapport. Zoals gezegd is dit 
echter uitzondering. De meeste omgangshuizen zien het niet rapporte-
ren als de kern van hun onafhankelijkheid van de rechter. De om-
gangshuizen die geen rapport schrijven, varieren in de mate waarin zij 
rapportages voor zichzelf maken ("internal assessment"). Sommige 

46  Bij de oprichting van een omgangshuis worden personen die als verwijzer kunnen optreden, bena-
derd. 
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omgangshuizen maken uitgebreide aantekeningen en interne rapporta-
ges. In het Coram Contact Centre in Londen mag de "court welfare 
officer" deze inzien, maar hij mag er niet uit citeren. Op deze manier 
komt er toch informatie over hoe de omgang verloopt bij de rechter 
terecht. Het omgangshuis biedt ouders niet aan om deze stukken in te 
zien, mochten zij erom vragen dan is het mogelijk. In dit geval worden 
wel de namen van andere personen doorgehaald, zodat de persoon al-
ken de informatie die over hem of haar is opgeschreven, kan lezen. 

In andere omgangshuizen die een losser beleid hanteren en puur 
voor het faciliteren van de omgang ruimte bieden, worden in principe 
geen verslagen geschreven over de omgang, alleen als er zich inci-
denten hebben voorgedaan (ouder verschijnt dronken, kind huilt veep. 
Deze aantekeningen zijn niet beschikbaar voor ouders. Echter, de 
"court welfare officer" mag wel langskomen om bij omgang aanwezig 
te zijn, zodat hij zelf een rapport kan schrijven. 

Tenslotte houden alle omgangshuizen gegevens bij over de aantal-
len kinderen die naar het omgangshuis komen, welke leeftijd zij heb-
ben en hoe vaak ze contact hebben. Deze gegevens zijn in ieder geval 
nodig voor het jaarverslag dat beschikbaar moet zijn voor de organi-
saties die geld beschikbaar hebben gesteld. 

Aard van de hulp 
Bij de meeste omgangshuizen duurt een omgangssessie twee uur en 
worden ouders niet met het kind alleen gelaten. De hulp met betrek-
king tot de omgang varieert per omgangshuis. Er is een maximum ge-
bonden aan de duur van de hulp, zowel voor "supervised" als voor 
"supported contact". De meerderheid van de omgangshuizen biedt 
slechts de ruimte voor omgang en biedt niet de mogelijkheid tot het 
voeren van gesprekken met deskundigen. Dit zijn vaak de organisaties 
die vanuit een kerk zijn opgezet. Zij hebben niet de deskundigheid in 
huis om meer voor ouders te doen. Andere omgangshuizen maken 
deel uit van grotere organisaties, zodat zij hetzij kunnen verwijzen, 
hetzij zelf ouders meer hulp aanbieden. Het Welcare Accord Contact 
Centre spant de boon met betrekking tot de hulp die ouders krijgen. 
Bij de meest intensieve vorm van hulp, de zogenaamde "assessment", 
wordt eerst geinventariseerd wat de problemen zijn en hoe lang het 
kind de ouder niet heeft gezien. Ook vindt een bezoek aan het huis van 
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de omgangsgerechtigde ouder plaats. Dit omgangshuis start nu ook 
een herintroductieprogramma, waarin de ouder en het kind eerst aan 
elkaar kunnen wennen voordat de omgang van start gaat. Een belang-
rijk deel van dit proces is dat het kind ook moet weten wie de ouder is 
en wat zijn of haar positie in zijn of haar leven is. Soms leren ouders 
tijdens de omgang ook hoe ze zich als ouder moeten gedragen, wan-
neer ze bijvoorbeeld niet weten hoe ze het kind kunnen terecht wijzen 
of straffen. Hiertoe hebben ze nooit de kans gehad en dus hebben zij 
dit nooit geleerd. 

In de andere omgangshuizen is er vaak een lichte vorrn van hulp be-
schikbaar, bijvoorbeeld doordat de omgangsouders nog de kans krij-
gen om met de maatschappelijk werkers te spreken voor ze weer ver-
trekken. Het Medway Contact Centre in Gillingham is gehuisvest in 
het gebouw van de "child protection agency" dat op zaterdag niet 
wordt gebruikt. Ouders kunnen hiernaar worden verwezen als zij met 
andere deskundigen willen spreken. Er zijn praatgroepen voor moe-
ders en het Medway Contact Centre is bezig om ook een dergelijke 
groep voor vaders te starten. Als er toestemming van de verzorgende 
ouder is, kan omgang ook buiten het omgangshuis plaatsvinden. Dit 
kan echter alleen als de "court order" hiervoor de mogelijkheid biedt 
en dit voor het omgangshuis op schrift wordt gesteld. 

Medewerkers 
Er zijn verschillende soorten hulpverleners aanwezig tijdens omgang. 
Elk omgangshuis werkt in ieder geval voor "supported contact" met 
vrijwilligers die constante training volgen. Zij Ictijgen geen vergoe-
ding voor het werk dat zij doen, maar wel een reiskostenvergoeding en 
een lunch of geld voor de lunch. In het Coram Contact Centre zijn de 
vrijwilligers vaak gepensioneerde maatschappelijk werkers. De vrij-
willigers zijn bijvoorbeeld door advertenties geworven en worden 
vervolgens opgeleid. Verder worden er in het Coram Contact Centre 
lcrachten ingehuurd als er bijvoorbeeld ouders zijn die geen Engels 
spreken of als er speciale problemen zijn. Andere omgangshuizen 
hebben meer mensen in dienst die de multiculturele doelgroep kunnen 
bedienen. Wanneer de vrijwilligers aan het werk zijn, zijn ook altijd 
maatschappelijk werkers of andere, betaalde, lcrachten aanwezig. Zij 
zorgen ook voor supervisie. 
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Bij "supervised contact" zijn degenen die bij de omgang aanwezig 
zijn, opgeleid om met kinderen te werken. Voor deze problematische 
situaties is het van belang dat de toezichthouder goed kan omgaan met 
risicovolle situaties en nog belangrijker, dat hij weet hoe het kind rea-
geert op bepaalde situaties en daarmee kan omgaan. ledereen die in 
het omgangshuis werkt, heeft zich te houden aan de gedragsregels en 
de regels over vertrouwelijkheid. De coordinator krijgt meestal eon 
safaris. 

Organismic 
De afspraken over de data waarop omgang plaatsvindt, lopen via het 
omgangshuis. Als een ouder niet kan komen, bijvoorbeeld in verband 
met ziekte, belt hij of zij naar het omgangshuis dat het vervolgens aan 
de andere ouder doorgeeft. In het Medway Contact Centre lcrijgt de 
ouder ook altijd een briefje met daarop de datum van de volgende af-
spraak. Geen enkel omgangshuis heeft beveiligingsbeambten rondlo-
pen. Wel zijn er alannbellen en "panic buttons" geffistalleerd, die eon 
directe verbinding met de politie totstandbrengen. 

De faciliteiten verschillen afhankelijk van de functie die ze hebben. 
"Supported contact" vindt meestal in eon grote ruimte plaats, waar 
meerdere ouders met hun kind(eren) kunnen spelen. De vrijwilligers 
lopen rond en spelen waar nodig mee. In sommige omgangshuizen 
staat vast dat kinderen nooit alleen met de ouder mogen zijn, bij ande-
re omgangshuizen wordt het kind naar het toilet brengen juist als ver-
antwoordelijkheid van de ouder gezien. Wanneer er bij deze laatste 
soort omgangshuizen echter een beschuldiging van misbruik is geuit, 
zal een vrijwilliger het kind naar het toilet brengen en wordt dit niet 
aan de ouder overgelaten. De ruimtes, ook die voor "supervised con-
tact", zijn zo kindvriendelijk mogelijk ingericht en zien er zoveel mo-
gelijk uit als een huiskamer. In een ander omgangshuis hebben de ka-
mers een naam gekregen, die herkenbaar is aan een tekening op de 
muur en worden de kinderen altijd in dezelfde kamer gel aten. In elk 
omgangshuis is speelgoed in overvloed aanwezig, dat de omganghui-
zen of zelf kopen of krijgen. Er wordt soms ook met het kind gepraat, 
en soms lcrijgt het ook de mogelijkheid om een keertje tangs te komen 
om alvast te spelen. Het kind staat centraal, hij moet het naar zijn zin 
hebben. Als het kind steeds moet huilen zal contact wel worden stop- 
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gezet, maar wordt eerst naar de oorzaken hiervan gekeken. De kinde-
ren varieren in leeftijd van nul tot ongeveer twaalf, maar er komen ook 
wel eens oudere kinderen, of kinderen die hun broertjes en zusjes ko-
men bezoeken. 

In het verwijzingsformulier is al aan ouders gevraagd of ze elkaar 
willen tegenkomen of niet, yaak zijn er aparte ingangen en wacht-
ruimtes, waar de verzorgende ouder kan wachten. Er worden ver-
schillende aankomst- en vertrektijden gehanteerd. De ouder die voor 
omgang komt, wordt bijvoorbeeld gevraagd om het speelgoed op te 
ruimen, zodat hij of zij pas tien minuten later weg kan. Het kan echter 
voorkomen dat ouders elkaar per ongeluk tegenkomen. Bij het Welca-
re Accord Contact Centre worden de tassen gecontroleerd. Veel ou-
ders kunnen hiervoor begrip opbrengen als hun wordt uitgelegd dat dit 
in het kader van veiligheid en privacy (in het geval van foto's) nood-
zakelijk is. Het omgangshuis heeft altijd het recht om de omgang in 
het omgangshuis stop te zetten wanneer ouders de regels niet naleven. 
Als een ouder niet meewerkt door bijvoorbeeld constant te laat ko-
men, wordt omgang echter niet meteen stopgezet. Er wordt eerst met 
de ouder zelf gepraat om hem of haar te laten inzien dat dit niet goed 
is voor het kind. Het kan ook voorkomen dat slechte meewerking aan 
de advocaat wordt doorgegeven en dit komt ook in het rapport. Er is 
dus geen directe sanctie. 

De omgangshuizen ontvangen geen geld van de overheid voor om-
gang na echtscheiding. Ze zijn charitatieve instellingen en moeten zelf 
voor inkomen zorgen. Dit betekent voor de "arniere" omgangshuizen 
dat ze inzamelingen houden en geld lcrijgen via* donaties en trusts. 
Omgangshuizen die deel uitmaken van grotere overkoepelende orga-
nisaties lcrijgen vanuit deze eigen organisatie voldoende geld. Omgang 
is voor ouders gratis, wet wordt soms een klein bedrag gevraagd voor 
koffie, thee en koekjes. Het komt echter in de praktijk vaak voor dat 
hiervoor niet wordt betaald als de ouder geen geld op zak heeft. Een 
omgangshuis wordt volledig gefinancierd door de Nationale Loterij. 
Andere omgangshuizen wensen zich bier verre van te houden, voor-
namelijk wanneer zij op enige wijze met een kerk zijn geassocieerd. 
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Korte termijn imerventie 
Hoewel de opzet is am ouders kortdurende hulp te bieden, is de wer-
kelijke hulp vaak 'anger dan de daarvoor gestelde periode.' Een oor-
zaak hiervan is dat omgangshuizen soms meer bieden dan facilitering 
van omgang en mensen dus kunnen doorstromen naar andere vormen 
van hulp of mindere intensieye begeleiding van de omgang. Vaak zal 
dit in de praktijk betekenen dat ouders van "supervised" naar "sup-
ported contact" overstappen. In sommige gevallen echter zullen ou-
ders nooit in staat zijn om de omgang zelf te regelen. In deze situaties 
krijgen ouders toch de gelegenheid om naar het omgangshuis te blij-
yen komen, in ieder geval tot het kind and genoeg is am in enige mate 
zelf te beslissen. Aangezien er voomamelijk steel speelgoed aanwezig 
is, zal een kind op een gegeven moment waarschijnlijk te and voor het 
omgangshuis zijn. In omgangshuizen waar de problematiek van de 
ouders relatief licht is, is de doorstroom grater. Ouders kunnen op een 
gegeven moment zelf de omgang regelen, voomamelijk als zij merken 
dat zij toch op een redelijke manier met elkaar kunnen omgaan. 

In Engeland wordt een onderzoek van drie jaar uitgevoerd naar de 
werking van "contact centres." Inmiddels is we] bekend dat de om-
gangshuizen erg varieren in hun werkwijze. Deze warden geleid door 
verschillende organisaties, met verschillende middelen en verschillend 
personeel. Er zijn wel resultaten bekend" over omgang nadat ouders 
geen gebruik meer maken van omgangshuizen: twee maal zoveel fa-
milies hebben nog wel contact in plaats van niet." 

3.3.2 Frankrije 

Oak in Frankrijk warden derden ingeschakeld bij de omgang. In 
Frankrijk zijn er twee soorten omgangshuizen: in de eerste plaats zijn 

Ofticieel biedt het Coram Contact Centre 6 maanden "supervised contact"aan, het Welcare Accord 
Contact Centre 13 sessies "supported contact" en het Medway Contact Centre biedt 6 sessies "sup-
ported contact" aan. 

" In Australie en Canada is wel onderzock gedaan dat ook is afgerond. Zie hiervoor: Contact Servi-
ces in Australia. Research and Evaluation Project. Legal and Family Services Attorney-General's 
Department. Strategic Partners Pty Ltd, December 1998 en Evaluation of the Supervised Access 
Pilot Project. Final Report, presented to the Ministery of the Attorney General, Toronto Canada, 
July 1994. 

49  C. Fumiss, Nuffield Foundation aids in-depth research into Child Contact Centre provision. Natio-
nal Association of Contact Centres, Annual Report 1998, p. 6. 

5" Zie Bijlage VII. 
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er de `Lieux d'accueil" en in de tweede plaats zijn er de "Points Ren-
contre". Het verschil tussen deze twee soorten omgangshuizen is gele-
gen in de mate van extra hulp die ouders kunnen krijgen. Een "Point 
Rencontre" is enkel een ontmoetingsplaats, een "Lieu d'accueil" biedt 
naast de omgangsfaciliteit ook vaak bemiddeling, therapie voor ouders 
etc. In Patijs is een Point Rencontre bezocht, met name omdat dit 
soort omgangshuis het grootste contrast met de omgangshuizen in En-
geland laat zien. De meeste omgangshuizen zijn evenals in Engeland 
georganiseerd door een overkoepelende nationale organisatie, de Fon-
dation de France. De eerste omgangshuizen zijn opgezet door een 
aantal professionals op het gebied van gezinsproblematiek. 

Relatie rechter en rechtbank 
De ouders komen bij het omgangshuis terecht via reehtstreekse ver-
wijzing in de beschikking van de rechter. De rechter geeft in zijn be-
schikking aan dat hij, soms voor een bepaalde periode, de omgang in 
een omgangshuis wit laten plaatsvinden. Daartoe wordt het adres van 
het omgangshuis in de beschikking vermeld, die in de meeste gevallen 
ook door de rechter aan het omgangshuis wordt toegezonden. De fre-
quentie van de omgangsregeling is dus ook in Frankrijk al vastgesteld 
op het moment dat ouders bij het omgangshuis aankloppen. 

In sonunige gevallen is er direct contact tussen de coordinator en de 
rechter. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de rechter een zeer 
complexe zaak doorstuurt. Ook de coordinator kan rechtstreeks con-
tact opnemen met de rechter, maar dit komt in de praktijk zelden voor. 
In de rechterlijke beschikking staat vaak ook vermeld dat de omgang 
verder volgens de regels van het omgangshuis zal plaatsvinden. 

Er komen zeer veel verwijzingen via de rechter binnen, zelfs zoveel 
dat de capaciteit van het bezochte omgangshuis, dat het enige is in Pa-
rijs, wordt bedreigd. Een voorbeeld: in veel beschikkingen wordt aan-
gegeven dat er vier uur omgang zal plaatsvinden. Het omgangshuis is 
per middag vier uur open, maar de organisatie heeft per gezin een li-
miet van twee uur moeten aanbrengen, omdat zij alleen op deze ma-
flier een dergelijk groot aantal ouders en kinderen kunnen ontvangen. 
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Rapportage 
Er wordt geen rapport voor de rechter opgernaakt. Wel wordt in het 
bezochte omgangshuis van elk gezin een uitgebreid dossier aangelegd, 
waarin aantekeningen over het verloop van de omgang warden ge-
maakt. Verder kunnen bier bijvoorbeeld brieven van de ouders of an-
dere stuldcen in warden opg,enomen, zoals de schriftelijke toestem-
ming van de verzorgende ouder urn omgang buiten het omgangshuis 
te laten plaatsvinden. 

Aard van de hulp 
De hulp per ouder en kind is, op het moment dat de omgang goed 
verloopt, vrij beperlct. De medewerkers lopen rand in de ruimte om 
toezicht te houden en houden zich pas met een individuele ouder of 
kind bezig wanneer dat nodig is. Soms moet een ouder lang wachten 
voordat het kind komt, of soms heeft het kind het zelf moeilijk. Op 
deze momenten kan er met de ouder of het kind worden gepraat. Het 
voeren van gesprekken met ouders komt wel regelmatig voor. 

Medewerkers 
De medewerkers zijn of psychologen of zogenaamde "therapeutes de 
couple". De problematiek is van dien aard dat, volgens zowel de coin -- 
dinator als de medewerkers zelf, een gedegen opleiding nodig is am 
dit werk te kunnen doen. Zowel de psychologen als de coordinator 
warden voor hun werk betaald. De psychologen besteden ten opzichte 
van de feitelijke omgang veel tijd aan de middag in het omgangshuis; 
eerst beginnen zij met het klaarzetten van het speelgoed en bespreken 
zij welke kinderen er komen. Na de feitelijke omgangsuren ruimen zij 
alles weer op en hebben nog per dossier (famine) een nabespreking 
over hoe de omgang is verlopen. 

Organisatie 
De afspraken lopen na de verwijzing door de rechter via het omgangs-
huis zelf. Als ouders contact opnemen, komen zij eerst afzonderlijk op 
gesprek bij de coordinator. Deze praat met de ouders om een beeld 
van de situatie te krijgen en legt de regels van het omgangshuis uit. 
Ouders krijgen vervolgens een schema met daarop de data wanneer de 
contacten plaats zullen vinden. In sommige gevallen is door de rechter 
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ook omgang buiten het omgangshuis toegestaan. Wanneer de rechter 
hiervoor niet specifiek toestemming heeft gegeven, is dit pas mogelijk 
wanneer beide ouders hiermee akkoord gaan door middel van het on-
dertekenen van een briefje. Komen zij hier samen niet uit, dan is de 
enige mogelijkheid om terug te gaan naar de rechter voor een beslis-
sing hierover. 

Het omgangshuis is gevestigd in een soort buurtcentrum waar gedu-
rende de week bijvoorbeeld cursussen worden gegeven. Er zijn ver-
schillende ruimtes beschikbaar, zodat de ouders ook gescheiden kun-
nen wachten. Er is verder veel speelgoed aanwezig. 

Het omgangshuis wordt vanuit drie verschillende bronnen gefinan-
cierd: in de eerste plaats door een bijdrage van het Ministere des Af-
faires sociales, in de tweede plaats door de Caisse d'Allocation Fami-
liale en tenslotte door het Ministere de la Justice. Per jaar wordt een 
bepaalde bijdrage toegekend, waarvoor elk jaar opnieuw een aanvraag 
moet worden gedaan. 

Korte termijn interventie 
In principe is de hulp ook in Frankrijk als tijdelijk bedoeld, maar komt 
het regelmatig voor dat ouders gedurende langere tijd gebruik maken 
van het omgangshuis. Alleen wanneer de rechter de termijn heeft be-
paald, is dit een strikte periode waaraan het omgangshuis zich ook 
houdt. Verder staat het ouders vrij telkens opnieuw een afspraak te 
maken. 

3.3.3 Overige landen 

In Belgie kan de rechter voorstellen om omgang op neutraal terrein te 
laten plaatsvinden. Dit kan zijn bij familie of bij een instelling of ge-
specialiseerde dienst. Soms geschiedt de omgang onder begeleiding 
om de ouder-kind relatie te observeren en te evalueren. In Duitsland 
heeft omgang onder toezicht een weftelijke basis,' die de rechter de 
mogelijkheid geeft om te bepalen dat omgang zal plaatsvinden onder 
toezicht. Dit zal voornamelijk voorkomen in gevallen waarin de ver-
zorgende ouder de niet-verzorgende ouder beschuldigt van sexueel 
misbruik. 

5'  Art. 1684 lid 4 BOB, zie Bijlage 11. 

33 
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HR 28 juli 1939, NJ 1939, 948 net nt. PS. 
HR  28 mei 1982, IVJ 1982, 529. 
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Als reactie op de niet (behoorlijke) naleving van een omgangsregeling 
wordt door de niet verzorgende (omgangsgerechtigde) ouder soms ge-
vraagd om een wijziging van het gezag en/of van de opgelegde ali-
mentatieverplichting. Na een korte uiteenzetting van het gebruik in 
Nederland van deze middelen, volgt de infonnatie uit het buitenland. 
Deze paragraaf wordt afgesloten met - volledigheidshalve - enige op-
merkingen over het gebruik in Nederland van de ondertoezichtstelling. 

De methoden die in deze paragraaf worden genoemd, worden niet 
strikt als handhavingsmethoden gezien. In Nederland zijn deze im-
mers niet opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, maar daarentegen meestal in het reguliere familierecht van Boek 
1 BW. In de eerste plaats kan met betrekking tot de handhaving van 
omgangsregelingen een aantal beslissingen van de rechter worden ge-
wijzigd. Te denken valt aan de wijziging van de alimentatie en de wij-
ziging van de omgangsregeling zelf. In het kader van de handhaving 
wordt ook gezagswijziging in de rechtspraak toegepast. 

Gezagswijziging is het zwaarste middel, omdat deze maatregel voor 
de kinderen de meest ingrijpende gevolgen hee ft. De kinderen zullen 
dan itnmers effectief bij de andere ouder gaan wonen. De Hoge Raad 
overweegt dan ook dat bij handhaving door middel van gezagswijzi-
ging het in de eerste plaats om de belangen van de kinderen gaat. In 
een uitspraak uit 1939 gaf de Hoge Raad al aan dat, zelfs bij het ont-
breken van een recht op omgang het niet in het belang van het kind is 
dat het contact tussen kind en ouder geheel wordt verbroken: "..en 
dan oak wel degelijk de mogelijkheid bestaat, dat het felt, dat de ander 
der ouders van zijn zeggenschap ah voogd gebruikt tnaakt am elke 
aanra king tusschen beiden te verhinderen, als een ernstige, de belan-
gen van het kind in gevaar brengende tekortkonting zal zijn te be-
schouwen... ". 52  Het komt ook voor dat weigering van omgang niet 
primair de reden is voor gezagswijziging, maar slechts een onderdeel 
van de overwegingen. 53  Het Amsterdamse Hof heeft in 1973 een aan-
tal factoren genoemd, die ook hedentendage nog een rol kunnen spe- 
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len bij de beslissing het gezag te wijzigen (de voogdij werd in deze 
zaak gewijzigd): 
• de ouder-voogd blijft halsstarrig, opzettelijk en zonder redelijke 

grond een omgangsregeling tegenhouden; 
• het contact tussen ouder-niet voogd en het kind is niet ongewenst; 
• de ouder-niet voogd kan de verzorging en de opvoeding van het 

kind op zich nemen; 
• de ouder-niet voogd zal, wanneer deze de voogdij (nu: het gezag) 

heeft, een omgangsregeling we! toestaan.' 

In Belgie wordt niet zo zeer als sanctie met deze mogelijkheid van ge-
zagswijziging gedreigd, maar kan het in het kader van beslissingen 
over gezag en omgang wel worden overwogen. In Duitsland zijn de 
sanctiemogelijkheden bij niet-naleving van een omgangsregeling vol-
gens respondenten beperkt. In Nederland kan de alimentatie van de 
ouder die niet wil meewerken worden verminderd of beeindigd. 

Tenslotte kan in Nederland een ondertoezichtstelline worden uit-
gesproken. Deze wordt in dit verband soms zelfs de "omgangsonder-
toezichtstelling" genoemd, en is, zoals in de volgende paragraaf aan 
de orde zal komen, ooit zelfs bijna als handhavingsmethode in de wet 
opgenomen. De ondertoezichtstelling wordt in de rechtspraak meer als 
effectueringsmiddel bij de uitvoering van de omgangsregeling dan als 
sanctie gebniikt; de ondertoezichtstelling is immers een maatregel van 
kinderbescherming. Bij het gebruik van deze kinderbeschermings-
maatregel wordt wel vastgehouden aan de grondslag die nodig is om 
een dergelijke maatregel te kunnen opleggen. Aangezien deze grond 
inhoudt dat de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van 
het kind worden bedreigd, is dit een zwaar middel. Wanneer aan deze 
grond wordt voldaan, kan de ondertoezichtstelling echter worden op-
gelegd." Soms wordt door middel van een voorlopige ondertoezicht-
stelling eerst geprobeerd om een (voorlopige) omgangsregeling onder 
begeleiding van een gezinsvoogd tot stand te brengen." 

54  Hof Amsterdam 12 juni 1973, NJ 1973, 466. 
's  Art. 1:254 BW. 
" Hof Arnhem 4 februari 1975, NJ 1975, 429; Hof Leeuwarden 21 mei 1975, NJ 1976, 261. 
57  Hof Leeuwarden 9 oktober 1996, FJR 1997, no. 2, pg. 46. 
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3.5 Korte geschiedenis van de wettelijke handhavingsmethoden in 
Nederland 

Bij het Wetsontwerp voor herziening van het scheidingsprocesrecht en 
het omgangsrecht in verband met scheiding krijgt de effectuering van 
omgang veel aandacht. Hoewel in dit eerste voorstel geen specifieke 
voorstellen voor effectuering zijn opgenomen, stemt de minister, on-
der druk van diverse belangenorganisaties, ertnee in deze toch op te 
nemen. Opgenomen zouden worden:" 
• de omgangsondertoezichtstelling (art. 254 lid 3 BW) 
• (gedwongen) hulpverlening (art. 161a en 170a BW), eerst gedwon-

gen maar, onder druk van hulpverleningsinstanties en Tweede Ka-
mer, later niet meer gedwongen. Voor deze laatste mogelijkheid 
kan de rechter op verzoek van een van de ouders een hulpverle-
ningsinstelling als de RIAGG inschakelen. 

• de gedwongen ontheffing van het gezag. Deze is echter meer be-
doeld als preventief middel. 

Hiertegen komt echter van andere organisaties (hulpverlening, rech-
terlijke macht en vrouwenorganisaties) veel verzet. De Eerste Kamer 
organiseert vervolgens twee besloten hoorzittingen, waarin verschil-
lende organisaties en deskundigen bun meningen naar voren brengen. 
De Vaste Commissie voor Justine stelt vervolgens zeer fundamentelc 
vragen aan de minister s ' 

In de discussie over effectuering komt ook met regelmaat de toepas-
sing van het strafrecht aan de orde. Met name de VVD legt de minister 
de situatie in Frankrijk voor, waar het strafrecht voorziet in een bepa-
ling om de niet-meewerkende ouder te straffen. In Nederland heeft de 
minister strafsancties echter altijd uitdrukkelijk van de hand gewe-
zen.' Van strafsancties wordt namelijk verwacht dat deze een ave-
rechtse uitwerking op de effectuering van de omgang zullen hebben. 
Verder zal een strafrechtelijke sanctie de verstandhouding tussen par-
Men niet ten goede komen en bovendien kan het de conflictsituatie 
tussen hen verscherpen. Ten slotte strookt het toepasbaar maken van 

Kamerstukken 11/980/8/. 15 638, no. 7. 
59  N. lloltrust, & S.L. Sevenbuijsen, Niesow wearoorstel omgangsrecht. NJB, 3 mei 1986, all. 18, p. 

545-549. 
60 Zie oak M, de Boer, Omgang als mensenrecht. NJB, 27 november 1982, aft 42, p. 1125-1134. 
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het strafrecht niet met het huidige decriminaliseringsbeleid. De mi-
nister geeft de voorkeur aan civielrechtelijke effectueringsmaatrege-
len, waarvan "wel een adequaat effect, vooral in preventieve zin, kan 
worden verwacht"." 

Uiteindelijk is het wetsontwerp op 30 mei 1985 ingetrokken. In het 
nieuwe wetsontwere voor omgang zijn de bijzondere effectuerings-
middelen (omgangsondertoezichtstelling en gedwongen hulpverle-
ning) verdwenen. Als eerste reden wordt hiervoor aangevoerd dat de 
financiele middelen hiervoor niet beschikbaar zijn. De hulp die moet 
worden verleend, moet worden uitgevoerd door bepaalde hulpinstel-
lingen, die hiervoor echter de nodige financiele compensatie moeten 
Icrijgen. Deze financiering is echter niet beschikbaar. Volgens de mi-
nister lcunnen ouders altijd zelf nog de hulp van een derde inroepen, 
inschakeling van de rechter is hiervoor niet noodzakelijk. Ook de om-
gangsondertoezichtstelling kan om financiele redenen niet worden in-
gezet, de instellingen hebben hiervoor geld nodig dat niet beschikbaar 

In de literatuur over deze wetsvoorstellen wordt vermeld dat deze 
glijdende schaal van straffen in het algemeen als onrechtvaardig en 
ineffectief werd beschouwd. De minister wordt ervan beschuldigd 
geen principiele overwegingen te hebben aangevoerd voor het schrap-
pen van de mogelijkheid van gedwongen hulpverlening. Dit wordt in 
de literatuur wel als vreemd ervaren, nu deze maatregelen eerst als 
noodzakelijk werden bestempeld.' 

Zoals gezegd acht de minister de bestaande handhavingsmethoden, 
zoals de dwangsom, de gijzeling of het gebruik van kinderbescher-
mingsmaatregelen afdoende. Kinderbeschermingsmaatregelen zijn wel 
zeer verstrekkende maatregelen. Voogdij- (inmiddels gezags-
)wijziging moet een ultimum re.mediurn zijn. Bij alle maatregelen 
geeft het belang van het kind de doorslag. Wederom voert de minister 
aan dat strafrecht niet zal worden ingezet, omdat het kind hier waar-
schijnlijk nadelige invloed van zal ondervinden. De minister keurt de 
omgangsondertoezichtstelling daarentegen niet af. 

61  Kamerstukken II 1980/81, 15 683, nr. 11, p. 7. 
62  Kamerstukken 111984/85, 18 964, no. 1-3. 
63  N. Holtrust, & S.L. Sevenhuijsen, Nieuw wetsvoorstel omgangsrecht. NJB, 3 mei 1986, afl. 18, p. 

545-549. 
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3.6 Wettelijke handhaving 

Kamerstukken 11 1978179-1984/85, 23 012. 
Kamerstukkenif 1978/79, 23 012, no. 3, p. 28-29. 
Kamerstukken 11 1978/79, 23 012, no. 4, p. 15-19. 
Kamerstukken // 1991/92, 22 487, nr. 3, p. 15. 

65  Kamerstukken 11 1992193, 22487, nr. 8, p. 7. 
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In de Kamerstukken, horend bij de laatste wetswijziging,' komt ef-
fectuering nog wel aan de orde, zij het niet meer in de mate van de 
eerdere wetsvoorstellen. Het enige dat in de Memorie van Toelich-
tine wordt aangegeven, is dat een omgangsregeling kan worden ge-
handhaafd door het opleggen van een dwangsom. Voorop staat echter 
dat ouders hulp bij de uitvoering zullen moeten Icrijgen, bijvoorbeeld 
van een familielid. Kinderbeschermingsmaatregelen en wijziging van 
het gezag zijn beslissingen die niet snel zullen worden genomen. In de 
Memorie van Antwoore worden de handhavingsmethoden slechts 
kort op een rij gezet en daar blurt het bij. 

In Kamerstukken over herziening van het procesrecht in zaken van 
personen- en familierecht komt de handhaving ook incidenteel aan de 
orde. Bij de invoering van het nieuwe procesrecht wordt bijvoorbeeld 
in de Memorie van Toelichting opgemerkt dat op grond van art. 812 
Rv niet telkens een bevel tot afgifte in de beschiklcing hoeft te worden 
opgenomen, want dit kan kwetsend zijn voor de meewerkende ouder 
of anderen die de zorg over de minderjarige hebben.' Verder wordt 
aan art. 812 toegevoegd de zinsnede "zonodig met behulp van de ster-
ke arm". In de praktijk wordt namelijk "regebnatig onduidelijkheid 
(..) geconstateerd over de vraag of de politie medewerking ntoet ver-
lenen aan effectuering van afgifiebeschikkingen waarin niet met zo-
veel woorden is bepaald, dat deze uitvoerbaar zijn met behulp van de 
sterke arm "." In de volgende paragrafen worden de middelen bespro-
ken die hedentendage volgens de wet kunnen worden ingezet ter 
handhaving van omgangsregelingen. 

Uitgangspunt bij het toepassen van handhavingsmaatregelen is in alle 
onderzochte landen dat dit uiterste middelen zijn. Wanneer er proble-
men tussen de ouders rijzen over de omgangsregeling, zullen eerst an-
dere methoden (zie paragraaf 3.2 en 3.3) worden beproefd om de om- 
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gangsregeling weer soepel te laten verlopen. De wettelijke middelen 
om de naleving van een omgangsregeling te bevorderen c.q. af te 
dwingen, kunnen in drie categorieen worden onderscheiden. 

In de eerste plaats de algemene civielrechtelijke dwangmiddelen die 
ook, maar niet alleen, kunnen worden gebruikt voor de naleving van 
een omgangsregeling. In de tweede plaats de civielrechtelijke dwang-
middelen die exclusief bedoeld zijn voor de naleving van een om-
gangsregeling. Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet is een po-
ging om dergelijke middelen in de Nederlandse wet op te nemen, 
mislukt. Tenslotte de categorie strafrechtelijke dwangmiddelen, bij-
voorbeeld door het opnemen van een bepaling in het strafrecht die de 
niet-naleving van een omgangsregeling strafbaar stelt. Anno 1999 is in 
Nederland handhaving alleen met behulp van de eerste categorie mo-
gelijk. Overigens heeft het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens bepaald dat er op de Nederlandse overheid een positieve ver-
plichting rust om maatregelen vast te stellen ter verzekering van het 
recht op omgang.' 

In Belgie kan de rechter bepalen dat de ouder noch uitvoeringsmaat-
regelen noch dwangmaatregelen tegen het kind mag toepassen bij de 
uitvoering van het omgangsrecht. Dit is gebaseerd op het IVRK: ou-
derlijk gezag moet steeds in het belang van de kinderen worden uitge-
oefend en het toepassen van dwangmiddelen is niet in het belang van 
de kinderen. Het Hof van Cassatie stelt dat het belang van het kind 
voorrang krijgt ten opzichte van het uitvoeren van de regeling door 
middel van dwang.' Dit betekent dat een door de rechter genomen be-
slissing niet altijd wordt uitgevoerd, terwijl het recht op omgang in 
theorie blij ft bestaan. 

Ook in Duitsland mag geen directe dwang tegen het kind worden 
gebruikt.' Het afdwingen van omgang wordt als problematisch erva-
ren, omdat dwang vaak een slecht effect heeft op het kind en gedwon-
gen omgang als slecht voor het kind wordt beschouwd. Voor de wet-
gever en de rechter zijn de mogelijkheden om tot bevredigende oplos- 

6°  EFIRM W. vs UK, [1987] NJ 1988, 828 en EHRM X and Y vs. The Netherlands [1985], NJ 1985, 
525 en EHRM 23 september 1994, Holdcanen vs Finland, Series A, vol. 299. 

7°  11 maart 1994, E.J. 1995, 82 met noot K. Dekelver. 
7 ' Art. 33 II 2 FGG. 
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singen te komen, uiterst begrensd: directe en onmiddellijke dwang zijn 
immers uitgesloten. 
Tenslotte is ook in Engeland handhaving aan strikte regels onderwor-
pen: 
a) In de "contact order" moeten . specifiek de datum en tijd voor de 

omgang warden vermeld. 
b) Er moet sprake zijn van een opzettelijk negeren van de opgelegde 

maatregel. 
c) De niet-meewerking moet zijn gebeurd terwijI de persoon die de 

maatregel negeert op de hoogte moet zijn van de voorwaarden in de 
opgelegde maatregel. 

Voorwaarde is altijd dat aan de "contact order" een "penal notice" 
moet zijn gehecht. Het strafrechtelijke aspect hieraan is dat moet war-
den bewezen dat degene tot wie de "contact order" is gericht zich op-
zettelijk niet aan de "order" heeft gehouden. 

Hoewel in de meeste landen bij handhaving het belang van het kind 
de belangrijkste overweging is, is in Engeland in de jurisprudentie n  
bepaald dat het welzijn van het kind een belangrijke overweging is, 
maar niet de belangrijkste wanneer het gaat am de ouder te dwingen 
mee te werken aan een door de rechter opgelegde maatregel. Het be-
lang van het kind is niet het meest belangrijk bij de beslissing of ie-
mand gevangen wordt genomen wegens "contempt of court". Er kan 
pas handhavend warden opgetreden wanneer de under als "implacably 
hostile", onverbeterlijk vijandig, kan worden bestempeld. Ditzelfde 
geldt voor toepassing van het strafrecht in Belgie. 

Hierna zullen eerst de dwangmiddelen (3.6.1 tot en met 3.6.3) uit de 
eerste categorie, de algemene civielrechtelijke dwangmiddelen, war-
den besproken: de dwangsom (in Nederland art 611a Rv), de lijfs-
dwang (in Nederland art. 587 Rv) en de reele executie (in Nederland 
art. 812, 813 Rv). Het onderzoek leverde ten aanzien van de tweede 
categoric geen informatie op. De derde categorie komt in 3.6.4 aan de 
orde. In die paragraaf zullen ook nog enige andere buitenlandse 
dwangmiddelen warden besproken. 

72  A v N (Committal: Refusal of Contact) [1997] 1 FLR 533, CA en Re WI (Contact Order: Commit-
tal) 119991 1 FLR 810, CA. 
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3.6.1 Dwangsom 

Effectuering van onigang in rechtsvergelijkend perspectief 

Vanaf oktober 1971, het moment dat de Nederlandse rechter een om-
gangsregeling kan vaststellen, komt de dwangsom met betrelcking tot 
de handhaving van omgangsregelingen in de Nederlandse jurispru-
dentie voor. Voor die tijd bestond er zelfs geen tendens in de richting 
van een "recht" op omgang. De voogd mocht zelf bepalen wat goed 
was voor het kind. De eerste toepassing van de dwangsom in dit ver-
band dateert uit 1969. 73  Bij naleving van buitenlandse rechterlijke be-
slissingen werd overigens wel de dwangsom gehanteerd.' 

Vanaf die periode is er veel discussie geweest over de geschiktheid 
van de dwangsom als middel in familiezaken." Lagere rechters heb-
ben hierover verschillend beslist, soms werd wel en dan weer niet een 
dwangsom opgelegd. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad deze kwestie 
voorgelegd aan het Benelux Gerechtshof. Dit Hof besliste dat de Een-
vormige wet betreffende de dwangsom ook strekt tot nakoming van 
een verplichting uit het familierecht.' 

Ondanks de controverse van voor de beslissing van het Benelux Ge-
rechtshof is er voor 1990 een aantal uitspraken geweest waarin wel 
een dwangsom werd opgelegd.' De Hoge Raad verwerpt de opvatting 
dat een door de rechter vastgestelde omgangsregeling door de presi-
dent van de rechtbank in kort geding afdwingbaar moet worden ge-
maakt door een dwangsom omdat dit een eis van openbare orde is. 
Inmiddels wordt de dwangsom met enige regelmaat opgelegd door 
zowel lagere als hogere rechters.' De dwangsom bedraagt per over-
treding gemiddeld f 250,- waaraan in de meeste gevallen een maxi- 

" Pres. Rb. Breda 14 januari 1969, NJ 1969, 248. 
Rb. 's-Gravenhage 18 december 1968, NJ 1969, 442. 

" Zie voor de mening dat het opleggen van een dwangsom niet in het belang van het kind kan zijn 
Hof Amsterdam 29 juni 1977, NJ 1978, 158. In zaken als deze moet van sanctie op een rechterlijk 
bevel in de vorm van een dwangsom worden afgezien, hoe onbevredigend dit op zichzelf ook moge 
zijn. 
Zie de uitspraken van de Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof in NJ 1983, 609-615. 

77  Wier 1990 is de dwangsom wel opgelegd: HR 11 april 1958, NJ 1958, 302; HR 4 olctober 1957, NJ 
1957, 626; Hof Arnhem 10 april 1973, NJ 1973, 512 (f 250,- per keer); Rb. Utrecht 25 April 1975, 
NJ 1975, 430 (f 500,- per keer); Rb. Alkmaar 25 juli 1978, NJ 1979, 249; Pres. Rb. Utrecht 23 juli 
1980, NJ 1981, 248; Rb. 's-Gravenhage 14 april 1980, NJ 1983, 612 (bij HR 28 juni 1981). 
Zie ook HR 3 juni 1994, NJ 1994, 74; Hof Amsterdam 23 januari 1998, NJCM Bulletin jrg. 23 
(1998), pg. 1053 en HR 24 januari 1997, NJ 1997, 497. 
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mum wordt verbonden." Een reden om dit niet te doen is in de geval-
len waarin er twijfel bestaat aan de ervaren pressie bij degene die de 
dwangsom zal moeten verbeuren. 8°  Het opleggen van een dwangsom 
mag overigens niet in strijd zijn met het belang van het kind!' Dit be-
tekent dat er ook uitspraken zijn waarin de rechter geen dwangsom 
oplegt. De rechtbank Breda oordeelde dat het niet in het belang van de 
minderjarige was een dwangsom op te leggen, nu aannemelijk was dat 
het kind geen omgang met moeder wenste.' De Hoge Raad overweegt 
dat het niet onjuist is om bij de afweging om een dwangsom op te leg-
gen het belang van het kind voorop te stellen. Het kan immers voor-
komen dat het opleggen van een dwangsom voor het kind zoveel 
spanning oplevert, dat aan diens belang wordt voorbijgegaan door 
desondanks een dwangsom op te leggen." 

Evenals in Nederland is het ook in Seigle mogelijk om, hoewel dit 
middel niet primair in de wet is opgenomen voor toepassing in het fa-
milierecht, een dwangsom op te leggen aan de ouder die weigert het 
kind mee te geven. Dit kan eveneens op grond van een uitspraak van 
het Benelux Gerechtshof," waarin de dwangsom een geschikt middel 
werd bevonden voor nakoming van verplichtingen met betrekking tot 
het omgangsrecht. Een overweging om de dwangsom toch te gebrui-
ken is dat, als de verzorgende ouder "slecht van zin" is, een financiele 
straf misschien het enige is dat hem of haar kan overhalen. Hoewel in 
de meeste gevallen de dwangsom zal worden opgelegd aan de ouder 
die het kind niet wil afgeven, kan ook een dwangsom worden opge-
legd aan de omgangsgerechtigde ouder, om hem ervan te weerhouden 
het kind mee te nemen naar het buitenland. In Frankrijk is het opleg-
gen van een dwangsom in theorie ook mogelijk. In de vragenlijsten 
die zijn beantwoord, wordt dit middel echter geen enkele keer ge-•

noemd. In de tweede plaats kan men, telkens wanneer er een overtre- 

'9  Pres. Rb. Rotterdam, 14 april 1992, KG 1992, 188; Hof Amsterdam 22 mei 1997 in FIR no. 5, 
1999, pg. 109; Rb. Asscn 4 juni 1996 in Pres. Rb. Assen 27 mei 1997, KG 1997, 314. 

" Hof 's-Hertogenbosch 2 november 1995, KG 1996, 14. 
Rb. Amsterdam 9 februari 1997, KG 1997, 70. 
Rb. Breda 29 december 1988, KGK, 1153. 

" HR 26 januari 1996, NJ 1996, 355. 
34  BGH 11 mei 1982, H. W., 1982-1983, 289 ye ook; 13russel, 8 november 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 

1984, 70. 
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3.6.2 Liffsdwang" 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

ding is, voor het opleggen van een civiele boete de "juge de 
l'execution" van de "Tribunal de Grande Instance" benaderen.' 

In Duitsland kan de dwangsom ook worden ingezet als middel voor 
het afdwingen van omgang.' In Engeland kan een boete worden op-
gelegd van 50 pond per dag met een maximum van 5000 pond." De 
boete moet echter wel zijn opgelegd door een family court en niet 
door een rechter alleen. 

Wanneer de niet-verzorgende ouder wijziging van de omgangsrege-
ling voorstelt om toch omgang te bereiken en de verzorgende ouder 
halsstarrig medewerking blijft weigeren, kan lijfsdwang toch worden 
toegepast, ook al is dit niet in het belang van de kinderen. Van de ver-
zorgende ouder wordt vervolgens verwacht dat hij of zij door mee te 
werken dit nadeel wegneemt." in een andere zaak werd lijfsdwang 
gehanteerd, omdat bet opleggen van een dwangsom niet had geleid tot 
het nakomen van de omgangsregeling. Wederom werd de afweging 
gemaakt van het uitvoeren van de maatregel en het belang van de kin-
deren. De bezwaren van tenuitvoerlegging waren in deze zaak van 
minder gewicht. Ook in dit arrest wordt opgemerkt dat de verzorgende 
ouder verdere escalatie kan voorkomen door alsnog medewerking te 
verlenen aan bet langzaam opbouwen van de omgangsregeling." Uit 
deze zaken blijkt overigens duidelijk dat de toepassing van lijfsdwang 
(gijzeling) een uiterste middel is. Ook in Duitsland kan de hechtenis 
worden toegepast. In Engeland kan iemand maxitnaal twee maanden 
gevangen worden gezet, tot de niet-nakorning wOrdt stopgezet. De 
rechter kan dit ambtshalve doen of op basis van een klacht. In Fran k-
rijk is de privaatrechtelijke gijzeling sinds 1867 afgeschaft. 

" Vergelijkbaar met onze rechtbank. 
86  Art. 33 FGG, zie Bijlage II. 
" Algemene maatregelen naar aanleiding van "contempt of court". Zie hiervoor onder andere Section 

63 Magistrates Court Act 1980. 
88  Uitspraken van voor 1990: HR 5 december 1986, NJ 1987, 527 en HR 5 december 1996, NJ 1987, 

527. 
" Pres. Rb. Groningen 14 september 1990, KG 1991,6. 
" Hof Amsterdam 9 februari 1995, FJR 1995, pg. 232. 
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3.6.3 Rale executie 

Effectuering van onigang in rechtsvergelUkend perspectief 

De tenuitvoerlegging van een omgangsregeling met behulp van de 
sterke arm (lees: inschakeling van de politie) is in Nederland mogelijk 
op grand van artt. 812 en 813 Rv. Ben eventuele vordering hiertoe van 
de rechter is echter niet toewji sbaar, omdat de bevoegdheid tot execu-
tie van rechtswege Dat uitvoering met behulp van de sterke 
arm mogelijk is, wit echter niet zeggen dat dit ook altijd door de 
rechter wordt toegewezen. Er wordt bijvoorbeeld overwogen dat de 
verzorgende ouder het belang van het kind voor ogen zal houden en 
het niet zal laten aankomen op het gebruik van dit soort machtsmid-
delen.' Soms wordt expliciet overwogen dat deze methode niet in het 
belang van de kinderen zal uitwerken, en daarom niet zal warden op-
gelegd, "hoezeer deze vordering ook invoelbaar is"." 

Oak in Belgie kan de omgangsgerechtigde, wanneer de' ouder het 
kind niet wil afstaan, am gedwongen tenuitvoerlegging van de uit-
spraak vragen. Dit is mogelijk zodra het vonnis definitief is. Voor-
waarde is wet dat de modaliteiten voor de uitvoering van de omgangs-
regeling door de rechter zijn vastgelegd. De tenuitvoerlegging ge-
schiedt door de gerechtsdeurwaarder, die zich eventueel kan laten bij-
staan door de politie. Er zijn geen bezwaren tegen deze manier (manu 
militan) van optreden," tenzij de rechter dit uitdruklcelijk heeft verbo-
den. De rechter kan, zoals in de vorige paragraaf a aan de orde is ge-
komen, namelijk bepalen dat de ouder geen dwangmiddelen tegen de 
kinderen mag gebmiken." De mogelijkheid van gedwongen uitvoe-
ring vervalt wanneer het oudere kind (vanaf ongeveer 12 jaar) zelf 
weigert om mee te gaan. Met betrekking tot de activiteiten van ge-
rechtsdeurwaarders inzake handhaving kan het volgende worden op-
gemerkt. Volgens de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
worden deurwaarders niet regelmatig ingezet am een kind op te halen 
bij de ouder die het niet wil meegeven. Deze gerechtsdeurwaarders 
hebben geen speciale opleiding gehad am met deze problematiek en 

Rb. Leeuwarden 28 juni 1995, KGK 1995, 1372. 
Rb. Breda 30 juni 1988, NJ 1990,   739. 

" Pres. Rb. Rotterdam 14 April 1992, KG 1992, 188. 
Overigens versehillen wetenschappers en deslcundigen uit de praktijk hierover van merlin& zoals 
ook verderop in het rapport zal blijken. 

95  Cass. II maart 1994, 4.1T, 1994-1995,6 en Li., 1995, all. 6, 82 foot Dckelver. 
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met kinderen in het bijzonder om te gaan. De Nationale Kamer gaat 
uit van het belang van het kind, waarbij een manu militari optreden 
niet in het belang van het kind kan zijn. De gerechtsdeurwaarder kan 
alleen vaststellen dat er een overtreding is begaan en kan vervolgens 
aan het parket melden dat er geen uitvoering zonder dwang mogelijk 
is. De richtlijn die op 21 maart 1996 is goedgekeurd, geeft aan dat het 
de gerechtsdeurwaarder niet is toegestaan om de beslissing "manu 
militari" uit te voeren. Hij stelt de overtreding slechts vast. "Het is 
desgewenst de taak van het Parket om de openbare orde te herstellen 
of te oordelen dat in casu het belang van het kind het haalt op de be-
gane overtreding"." Ook in de antwoorden van rechters wordt opge-
merkt dat uitvoering via deurwaarders niet meer wordt toegepast. 

In Frankrijk kan de jeugdpolitie worden ingeschakeld; de politie 
kan altijd worden ingeschakeld om beslissingen van rechters te hand-
haven. Dit wordt echter weinig gedaan en ook de politie oefent deze 
taak niet graag uit. In Engeland kan de rechter een politieman of een 
persoon van de rechtbank, ten behoeve van de omgang, de bevoegd-
heid geven om een kind te gaan ophalen en hem af te geven aan de 
niet-verzorgende ouder." 

3.6.4 Andere methoden uit het buitenland 

In deze paragraaf komt eerst de derde categoric, namelijk de straf-
rechtelijke dwangmiddelen, aan de orde. Voorts wordt een korte be-
schrijving gegeven van enige andere in het buitenland bestaande 
dwangmiddelen. 

Strafrecht 
In Belgie bestaat de mogelijkheid om de niet meewerkende ouder 
strafrechtelijk te vervolgen; wegens het misdrijf van "niet afgifte van 
het kind"." Naast deze actieve niet-meewerking is ook de ouder die 
passief niet meewerkt strafbaar. Deze passiviteit bestaat bijvoorbeeld 
nit het niet laten gelden van zijn of haar gezag, cm eventuele weer- 

96  Richtlijn zoals goedgekeurd door de vaste raad van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
op 21 maart 1996. 

97  Section 34 Fam. L. Act 1986. 
98  Art. 369bis lid 4 Sw, zie Bijlage H. Dit artikel ziet ook op omgangsregelingen die zijn opgenomen 

in een notariele overeenkomst (art. 396bis lid 5 Sw). 
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stand van het kind tegen de omgang te proberen te doorbreken. Het 
strafrecht kan pas worden toegepast als de slechte wil van de ouder 
vaststaat. De procedure wordt in gang gezet als de andere ouder een 
klacht indient bij de Procureur des Konings. In de praktijk blijkt echter 
dat de strafrechtelijke maatregelen vrijwel niet tot het uiterste (gevan-
genis) worden gebruikt. De procureur des Konings kan namelijk een 
beroep doen op de Dienst Strafbemiddeling. Dit zal ook altijd eerst 
worden geprobeerd om aan de relatie tussen de ouders te kunnen wet-
ken. De strafbemiddelaar heeft hiertoe een speciale opleiding gevolgd 
en is vast verbonden aan het Parket. Mocht er een veroordeling wor-
den uitgesproken, dan wordt de straf opgeschort, geschorst, of er 
wordt meteen een genadeverzoek ingediend, waardoor de ouder dus 
feitelijk vrijwel nooit in de gevangenis zijn of haar straf hoeft uit te 
zitten. 

In Frankrijk is de regeling in het strafrecht dezelfde als in Belgie: 
het misdrijf van niet afgifte van het kind." Wanneer het kind ouder 
dan 15 is, en zich blijft verzetten, ook als de verzorgende ouder zijn of 
haar best heeft gedaan om het kind van de noodzaak van omgang te 
overtuigen, kan er geen strafrechtelijke veroordeling worden uitge-
sproken. Bovendien zal de "juge d'application" proberen om bij alle 
korte vrijheidsstraffen een altematief te vinden. Er is informatie opge-
vraagd over cijfers over de toepassing van het strafrechtelijk artikel: 

Op grond van art. 227 lid 5 Nouveau Code Penal zijn er in 1997 
1128 personen veroordeeld, van wie er 580 daadwerkelijk gevangen 
zijn genomen. Hiervan hebben 492 personen hun straf volledig uitge-
zeten en 88 een deel daarvan. Ook zijn er 168 boetes opgelegd die 
gemiddeld 2 954 F bedroegen en zijn er 5 alternatieve straffen opge-
legd. Het aantal mensen dat van rechtsvervolging is ontslagen be-
draagt 375.' 

De cijfers in de volgende tabel zijn cijfers uit twee bronnen die via 
het Ministerie van Justitie in Frankrijk zijn verlcregen. Deze cijfers 
komen niet met elkaar overeen, maar geven wel een beeld van het 
aantal veroordelingen. In hoeverre deze cijfers betrekking hebben op 
onttrekking aan een omgangsregeling is echter niet bekend. Artikel 
227 lid 5 NCP heeft immers ook betrekking op overige omstandighe- 

" Zie Bijlage H. 
Casier Judithaire, the Bijlage V. 
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Jaar 	 1993 	1994 	1995 	1996 	1997  
Casier Judiciaire (totaal) 	1100 	477 	1100 	1362  
Casier Judiciaire (non- 1026 382 903 -1128 
repr.)  
Annuaire Statistique de 1108 1039 403 937 1173 
la Justice 

den, zoals onttrekking aan het gezag. De cijfers in deze tabel geven 
dan ook het totaal aantal veroordelingen op grond van art. 227 lid 5 
NCP weer dat, waarschijnlijk om deze reden, hoger ligt dan op grond 
van de antwoorden van respondenten zou worden verwacht. Aange-
nomen wordt dat omgang valt onder de classificatie "non-
representation d'enfant a une.personne ayant le droit de le reclamer". 
Deze cijfers zijn om deze reden ook in de tabel op deze pagina over-
genomen. 

Contempt of court 
In Engeland is handhaving primair mogelijk als gevolg van "contempt 
of court".' Alle "orders" van rechters die niet worden nagekomen, 
leveren "contempt of court" op; een civiel middel, met een strafrech-
telijk gevolg, namelijk dat een persoon gevangen kan worden geno-
men. Dit hoeft echter niet onmiddellijk te gebeuren. In veel gevallen 
wordt het bevel geschorst, het heeft dan pas effect wanneer er, binnen 
een bepaalde periode, een volgende schending van het bevel is. Voor-
dat iemand gevangen kan worden genomen, moet hij zijn gewaar-
schuwd met betrekking tot de gevolgen van niet-nakoming. Dit wordt 
in de regel gedaan door het uitgeven van een "penal notice" bij de or-
der. In deze "penal notice" is opgenomen wat de gevolgen van niet-
nakoming zijn. Wanneer de Engelse wetgeving strikt wordt geInter-
preteerd, dan zou het gebruik van een "penal notice" niet mogelijk 
zijn. Vanwege de aard van de zaak echter en als de contact order vol-
doende is gespecificeerd, wordt dit we! toegestaan. Het strafrechtelijke 
aspect is dat de "contempt of court" bewezen moet worden "beyond a 

1°1  Contempt of Court Act, 1981, s. 17(2). 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 
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reasonable doubt". Dit is in tegenstelling tot de civielrechtelijke bepa-
lingen op grond waarvan 'de overtreding' slechts waarschijnlijk hoeft 
te warden gemaakt en de kansen warden afgewogen. 

Sequestration of property 
Een andere maatregel vanwege het niet naleven in Engeland is de zo-
genaamde "sequestration of property". Er wordt dan beslag gelegd op 
de bezittingen van de niet meewerkende ouder ter compensatie voor 
kosten van handhaving. Hiermee wordt geld gegenereerd om de hand-
having van de maatregel te betalen. Ook deze maatregel wordt nau-
welijks opgelegd, aangezien de ouder vaak te weinig bezittingen heeft, 
waardoor het kind de dupe van deze maatregel zou worden. 

Morele schadevergoeding 
In Belgie is het mogelijk om de ouder die het kind niet wit meegeven 
te veroordelen tot een morele schadevergoeding jegens de omgangsge-
rechtigde. Veelal wordt in de praktijk enkel een symbolisch bedrag 
van I Bfranc gevorderd. Partijen kunnen altijd de werkelijk geleden 
schade vorderen en die wordt soms ook door de rechter toegekend. 
Deze wettelijke mogelijkheid wordt wellicht niet onmiddellijk met het 
omgangsrecht in verband gebracht. 
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HOOFDSTUK 4- PRAKTIJK EN EFFECTIVITE1T 

4.1 Inleiding en effectiviteit in het algemeen 

Het is duidelijk dat een door_de rechter vastgelegde omgangsregeling 
geen garantie is voor daadwerkelijke omgang tusen het kind en de 
omgangsgerechtigde ouder. Het probleem bij het toepassen van 
dwangmiddelen is echter dat in de praktijk de nadelen voor het kind 
bij sancties groter worden geacht dan de voordelen. Ze worden als 
kindonvriendelijk en ineffectief bestempeld. 

De dwangsom lijkt het meest effectief te zijn als er sprake is van in-
cidentele onwil en er dus geen structurele, dieperliggende oorzaken 
zijn voor het dwarsliggen van de verzorgende ouder. Bovendien moet 
het bedrag zijn afgestemd op de financiele situatie van de een dwang-
som verbeurende ouder. Het opleggen van een dwangsom is immers 
niet effectief wanneer de verzorgende ouder niet vermogend is. Als 
toch een dwangsom wordt opgelegd, dan is de kans groot dat het kind 
hier ook de dupe van wordt. In de vragenlijsten wordt door respon-
denten uit Belgie opgemerkt dat het opleggen van dit middel wel een 
indirect dwangmiddel is. 

Bij gijzeling is de kans dat het kind wordt getraumatiseerd groot, 
evenals bij het uitvoeren van de beschiklcing door de sterke ann. Om 
deze reden voeren ook de deurwaarders in Belgie geen rale executie 
meer uit. Een gezagswijziging gaat in tegen de beslissing die eerder is 
genomen, namelijk dat het kind de meeste stabiliteit en veiligheid 
krijgt bij die ouder die toen de verzorgende ouder is geworden. Bo-
vendien zal de andere ouder bereid en in staat moeten zijn om de zorg 
voor het kind op zich te nemen. Gezagswijziging is zeer ingrijpend en 
er moet dus worden gekeken of deze ingreep wet in het belang van het 
kind is. Bovendien is niet iedere ouder bij machte om het kind in huis 
te nemen (werk, kleine woning etc.). 

Volgens onderzoek' zijn sommige Nederlandse rechters wel bereid 
deze dwangmiddelen toe te passen. Zij zijn dan ook overtuigd van de 
effectiviteit van de dwangmiddelen. Men moet zich echter wet realise- 

102 L. van der Elburg, & U. te Grotenhuis, De praktijk van het omgangsrecht. Den Haag: B&A Groep 
1996. 
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ren dat het uiterste middelen zijn, die ook niet altijd het gewenste ef-
fect zullen hebben. De ouder die echt niet wit dat het kind omgang 
heeft met de andere ouder zal bijvoorbeeld liever een dwangsom be-
talen dan omgang toestaan. 

De meningen over de sancties in de onderzochte landen verschillen 
sterk. Sommigen menen dat het toepassen van sancties geen enkele 
zin heeft, anderen vinden bijvoorbeeld de dwangsom een uiterst, doch 
efficient middel. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de antwoorden die zijn verkre-
gen op de vragen naar de praktijk en de effectiviteit van de bestaande 
dwangmiddelen. In het algmeen blijkt dat in principe alle middelen 
warden ingezet, met enkele uitzonderingen. In BeIgie bijvoorbeeld, 
wordt de gedwongen uitvoering, zoals gezegd, niet manu militari uit-
gevoerd bij oudere kinderen die zich tegen omgang verzetten. De 
rechter kan bijvoorbeeld een tussenvonnis uitspreken, waarbij er later 
een evaluatie volgt van het verloop van de omgangsregeling. In 
Frankripc reageert de rechterlijke macht positief op de mogelijkheid 
van verwijzing naar omgangshuizen, waardoor omgang dikwijis wel 
daadwerkelijk tot stand komt. In Duitsland waren alle respondenten 
het er unaniem over eens dat de methoden in de praktijk worden ge-
bruikt. Daarbij wordt de dwangsom het meest ingezet, de andere me-
thoden minder. In Duitsland worden de maatregelen echter alleen op-
gelegd als alle andere maatregelen geen succes hebben gehad. Het in-
zetten van een politie-agent zal in de meeste gevallen de relatie tussen 
ouders ook niet verbeteren. Er zijn dus twee redenen voor niet toepas-
sen: 
• Het kind wordt de dupe. 
• De relatie tussen ouders wordt niet verbeterd, dus het kind wordt 

wederom de dupe. 
De situatie ligt iets gecompliceerder in Engeland, waar de dwang-

middelen niet veel worden gebruikt, maar wet meer met toepassing 
ervan wordt gedreigd teneinde de naleving van de omgangsregeling te 
bevorderen. Bovendien wordt meer verwacht van altematieve oplos-
singen, zoals bemiddeling en de inschakeling van omgangshuizen. De 
middelen boete, "sequestration of property", inschakeling van de poli-
tie en verandering van de verblijfpaats worden wel ingezet als echt 
niets anders meer helpt, maar dit komt niet veel voor. Een opgelegde 
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maatregel in de vorm van gevangenneming wordt bovendien vaak ge-
schorst. Veelal worden de middelen ook niet gebruikt, omdat het kind 
de dupe wordt van de opgelegde maatregelen. Volgens de rechters 
worden de maatregelen wel toegepast, maar niet snel. 

In dit hoofdstuk komen verder aan de orde: effectiviteit op lange 
termijn (4.2), specifieke problemen van rechters (4.3), personen die 
een beroep lcunnen doen op de dwangmiddelen (4.4), personen bij de 
handhaving betroklcen (4.5) en tenslotte in 4.6 de kosten van de hand-
having. 

4.2 Effectiviteit op lange termijn 

De vraag naar de effectiviteit van de middelen op lange termijn levert 
verschillende antwoorden op. In het algemeen worden de maatregelen 
als niet-effectief beschouwd, echter hidrbij speelt de definitie van het 
etiket "effectief' een rot. Wanneer "effectief' wordt geInterpreteerd 
als de daadwerkelijke totstandkoming van omgang op een bepaald 
moment, dan is in Belgie de gedwongen tenuitvoerlegging effectief; 
deze kan immers steeds opnieuw worden uitgevoerd. Ook het straf-
recht kan op korte termijn effectief zijn, maar dan gaat het om de erg 
moeilijke zaken en als voorwaarde geldt dan wel dat de straf moet 
worden uitgevoerd. De dwangsom en de morele schadevergoeding 
kunnen effectief zijn als de persoon in kwestie gevoelig is voor finan-
ciele dwang. Wat de totstandkoming van omgang betreft: in Frank-
rijk lijkt omgang in een omgangshuis effectief te'zijn, in ieder geval 
om het conflict te verminderen. Door de praktischd hulp van het om-
gangshuis worden de ouders in staat gesteld om ook omgang buiten 
het omgangshuis mogelijk te maken. De ouders houden zich aan de 
beschikking van de rechter en komen daadwerkelijk naar de om-
gangshuizen. Ook vinden sommige respondenten in Frankrijk dat een 
middel pas effectief is als er een gevangenisstraf kan worden opge-
legd. 

Ook worden door respondenten de nodige opmerkingen gemaakt dat 
geen enkel middel echt effectief is en dat er altijd zaken zullen zijn, 
waarin de rechter niet in staat is om omgang af te dwingen. Wel ef-
fectief is dat er itherhaupt dwangmiddelen zijn, waarmee kan worden 
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gedreigd. In Engeland wordt gezegd dat als de middelen worden toe-
gepast, ze effectief zijn. Soms zullen deze het kind echter schaden. De 
rechter zal de ouder altijd proberen te overtuigen dat het in het belang 
van het kind is om contact met zijn beide ouders te hebben. Over de 
effectiviteit van de omgangshuizen zijn in Engeland echter (nog) geen 
empirische gegevens bekend.. 

4.3 Specifieke problemen 

In de vragenlijst is cell vraag opgenomen over de specifieke proble-
men waarmee rechters worden geconfronteerd. De meest voorkomen-
de antwoorden op deze vraag zijn de volgende: 
I) Risico op traumatisering van het kind met name bij manu militari 

uitvoeren van vonnissen. 
2) Risico dat geldelijke veroordelingen gewoonweg niet worden be-

taald. 
3) Strafrechtelijk opgelegde straffen worden bijna nooit of zelden ook 

werkelijk uitgezeten. Wanneer or wel van de strafrechtelijke maat-
regel gebruik wordt gemaakt, is het volgende probleem waar het 
kind dan moet verblijven. 

4) Vaak zijn er allerlei verwante problemen, bijvoorbeeld met de ali-
mentatie. 

5) Het is moeilijk om to bepalen of het kind echt niet wil, of dat het is 
beinvloed door de verzorgende ouder. 
In Frankrijk heeft de rechter nog veel vragen met betreklcing tot 

het realiseren van verwijzingen naar de omgangshuizen. In het alge-
mcen is het probleem dat de rechter zich moot afvragen wat het effect 
is op het kind, wanneer hij de ouder straft. Eon ander probleem is dat 
in de voorfase voor de echt strikte handhaving, de verzorgende ouder 
er vaak in slaagt om gedurende een aantal maanden het contact to 
frustreren, waardoor het moeilijker wordt - met name voor jonge kin-
deren - om het contact te herstellen, of dat het kind intussen tegen de 
andere ouder is opgezet, of omdat de niet-verzorgende ouder het maar 
opgeeft. Bovendien kan door de ouder gevangen te nemen het kind 
beide ouders verliezen; hij of zij kan immers de niet-verzorgende ou- 
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der beschouwen als de boeman die zijn of haar ouder in de gevangenis 
heeft laten zetten. 

4.4 Personen die een beroep kunnen doen op dwangmiddelen 

In alle landen kan in de eerste plaats degene(n) die het recht op om-
gang heeft om handhaving vragen. In Engeland dus de ouder die in de 
"contact order" wordt aangewezen. Hier kunnen instanties om de toe-
passing van dwangmiddelen vragen wanneer een Juvenile Judge is 
aangewezen om de zaak te behandelen. Een bijzonderheid in Engeland 
is dat de rechter ook ambtshalve kan overgaan tot het opleggen van 
dwangmiddelen. 

Verder kunnen in Beigie en Duitsland respectievelijk het Openbaar 
Ministerie' (deze kan steeds in het belang van het kind optreden), en 
het Jugendamt om handhaving vragen. In Frankrijk kan ook het 
Openbaar Ministerie om handhaving vragen. 

4.5 Personen bij de toepassing betrokken en hun bevoegdheden 

De personen die bij de handhaving lcunnen worden ingezet, zijn de 
vol gen de: 
• Gerechtsdeurwaarders en openbare macht (politiemachten) in geval 

van gedwongen tenuitvoerlegging; in de praktijk is dit veelal de 
politie. 

• Deskundigen, die ook worden ingezet. 
• Bemiddelaars. 

Voor de handhaving kunnen de grootouders en andere familieleden 
worden ingeschakeld. In Duitsland wordt het Jugendamt eigenlijk al-
tijd wel bij de procedure betrokken, vaak is er een rapport en worden 
zij gehoord. Verder kan iedereen worden opgeroepen die informatie 
kan geven of hulp kan bieden bij het vinden van een oplossing, dit 
kunnen grootouders of buren zijn. 

103  § 50 III SOB. 
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§ 94 III KostO. 
05  § 33 II s. 3 FGG, §52b Vs. 3. 
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De rechter mag altijd getuigen horen en bewijs aannemen. De rech-
ter kan bijvoorbeeld ook de politie om bewijzen van sexueel misbruik 
vragen. Ook het kind zelf kan worden gehoord, de rechter doet dit dan 
zelf achter gesloten deuren. In Engeland kan de "court welfare offi-
cer" worden ingeschakeld om het kind te interviewen. Deze wordt ook 
ingeschakeld vow' algemene, begeleiding. Het kind kan ook worden 
vertegenwoordigd door de "official sollicitor". Deze wordt in de 
praktijk echter pas ingeschakeld als het echt nodig is. Soms war& het 
maatschappelijk werk ingeschakeld. De guardian ad litem kan de 
rechter suggesties doen. In Schotland kan ook de curator worden inge-
schakeld. 

De kosten kunnen ten laste komen van degene die ze maakt; dus die-
gene die om handhaving verzoekt. Zuivere gerechtskosten lcunnen 
eventueel wel worden teruggevorderd van de veroordeelde, doch dit 
moet door de rechter afzonderlijk worden beoordeeld. In Frankrijk 
bestaat er een recht op gratis rechtsbijstand. In Duitsland bepaalt de 
rechter wie wat betaalt,' of het is de ouder die omgang nodeloos te-
genhoudt' die moet betalen. 

Anders is dit in Engeland waar, evenals in Nederland, in principe 
elke partij zijn eigen kosten draagt. De rechter kan echter bepalen dat 
een partij de kosten van de andere partij moet betalen. Hierbij wordt 
gekeken of het redelijk is dat een partij een bepaalde procedure is ge-
start of dat iemand nodeloos de andere partij met kosten opzadelt. 
Wanneer er sprake is van gefinancierde rechtsbijstand vangt deze de 
kosten van de partij op. Ook in Schotland betaalt de partij die de pro-
cedure heeft verloren. In veel gevallen krijgen beide partijen gefinan-
cierde rechtsbijstand. In deze gevallen is het niet gebruikelijk dat de 
rechter een verdeling van de kosten maakt. 
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HOOFDSTUK 5- CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Inleiding 

In dit onderzoek is de handhaving van omgangsregelingen in Neder-
land, Belgie, Duitsland, Franlcrijk en Engeland onderzocht. Niet alleen 
is gekeken naar de wettelijke regelingen in de verschillende landen, 
maar ook is onderzocht hoe deze middelen in de praktijk werken. 
Hierna zullen de belangtijkste conclusies worden genoemd en worden 
enkele aanbevelingen gedaan. 

5.1.1 Het omgangsrecht 

Met betrekking tot het omgangsrecht kunnen op grond van hoofdstuk 
twee de volgende conclusies worden getrolcken. In de eerste plaats is 
in alle landen, met uitzondering van Engeland, het recht op omgang in 
de wet verankerd. Ook is het recht op omgang niet langer onlosmake-
lijk aan het echtscheidingsrecht gekoppeld; het recht op omgang is ge-
baseerd op onder andere het natuurrecht (Belgie), grondrechten 
(Duitsland), maar bovenal op internationale verdragen, zoals het 
EVRM en het IVRK, die het recht op respect voor het familieleven 
waarborgen. Het recht op omgang is zowel het recht van het kind als 
het recht van de ouder, ongeacht of de ouders gehuwd zijn geweest en 
ongeacht of de geboorte van het kind binnen of buiten huwelijk 
plaatsvond. 

Het recht op omgang is echter nooit absoluut. In' de wetsbepalingen 
van elk onderzocht land is bepaald dat de rechter de mogelijkheid 
heeft het recht op omgang te beperken of (tijdelijk) te ontzeggen. Re-
denen om hiertoe over te pan zijn gelegen in de bescherming van het 
kind. Omgang kan in elk land worden beperkt of ontzegd op globaal 
dezelfde gronden: de ouder is bijvoorbeeld psychisch niet in staat tot 
omgang of omgang is direct schadelijk voor het kind, omdat de ouder 
bijvoorbeeld gewelddadig is. Vergeleken met de ons omringende Ian-
den is de Nederlandse wetgeving het meest gedetailleerd door de op-
somming van deze gronden in de wet. 
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Wat de uitvoering van de omgangsregeling betreft: in alle landen 
kunnen ouders in principe zelf afspraken maken, maar als zij er niet 
uitkomen, kan de rechter desgewenst de omgangsregeling vaststellen. 
In veel landen is in de jurisprudentie een modelregeling gegroeid: am-
gang vindt plaats eens in de twee weken een weekend en de helft van 
de vakanties. De rechter heeft overigens veel vrijheid om de omgangs-
regeling concreet in te vullen. Hij kan bijvoorbeeld de duur van de 
omgang bepalen of beslissen op welke plaats omgang moet plaatsvin-
den. Soms kan hij oak bepaalde beperkingen aanbrengen, zoals het 
verbod am het kind mee te nemen naar het buitenland. In Engeland 
wordt in de regeling bepaald dat de inhoud van de beschikking "rede-
lijke omgang" behoort te zijn, zonder dat een gedetailleerde uitwer-
king is opgenomen. 

Hoewel het kind in geen enkel land een formele positie in het proces 
heeft, is er wel altijd de mogelijkheid om zijn stem te laten horen, het-
zij bij monde van een advocaat of guardian ad litem, hetzij met behulp 
van een andere vertrouwenspersoon. Zoals in het voorgaande ter spra-
ke kwam, heeft het kind in Nederland de mogelijkheid am de rechter 
informeel te benaderen. Samengevat komt het omgangsrecht in de 
landen van het continent (civil law) dus in grate lijnen overcen. Hoe-
wel het recht op omgang in Engeland (common law) anders is gere-
geld, komen omgangsregelingen op dezelfde wijze tot stand en zijn zij 
grosso modo aan dezelfde regels ondenvorpen. 

In hoofdstuk drie is vervolgens bekeken op welke manieren het recht 
op omgang kan warden geeffectueerd. Hoewel in de vragenlijsten die 
naar deslcundigen in de desbetreffende landen zijn gestuurd speciftek 
naar de effectiviteit van -strikte handhaving (toepassing van de wette-
lijke dwangmiddelen) is gevraagd, gaven de respondenten aan dat niet 
teveel moet warden venvacht van deze methoden, maar dat de voor-
keur wordt gegeven aan maatregelen waamwe aan de verbetering van 
de relatie tusscn ouders kan worden gewerkt. In dit kader zijn metho-
den besproken die in de ons omringende landen veelvuldig warden 
ingezet. In de eerste plaats is dit bemiddeling: een bemiddelaar kan 
worden ingeschakeld am de ouders weer aan tafel te krijgen om met 
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elkaar over de omgangsregeling te overleggen. In Duitsland is bemid-
deling met betrekking tot omgang sinds 1998 in de wet opgenomen. 
Op grond van de wet kan zowel de rechter als een derde bemiddelen. 
Bemiddeling wordt gebruikt bij de totstandkoming van omgangsrege-
lingen, maar kan ook worden gebruikt wanneer de uitvoering van de 
regeling problemen geeft. In sommige landen maken de bemiddelaars 
deel uit van een speciale organisatie voor bemiddeling. Echter, ook 
andere organisaties kunnen bemiddelen, zoals in Belgie bijvoorbeeld 
de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg. Bemiddeling is in de ons om-
ringende landen op het terrein van omgang structureel vornigegeven 
en er wordt veel van bemiddeling verwacht met betrekking tot het 
werken aan de verbetering van de relatie tussen de ouders. 

Een andere methode die in Engeland en Franlcrijk veelvuldig wordt 
ingezet, is het zogenaamde omgangshuis. In elk van de onderzochte 
landen' is dit een bekend fenomeen: het omgangshuis is een neutrale 
plaats waar onafhankelijke medewerkers omgang mogelijk maken 
zonder dat ouders elkaar tegen (hoeven te) komen. Belangrijk om op 
te merken is dat er op het moment dat het omgangshuis wordt inge-
schakeld geen discussie meer over de omgang zelf mogelijk is. Het 
omgangshuis werkt aan het mogelijk maken van de al vastgestelde 
omgangsregeling. Deze omgangshuizen kunnen vooral een belangrij-
ke rol spelen in gevallen waarin er angst is voor ontvoering of andere 
problemen, waardoor de ene ouder de andere ouder niet vertrouwt. 
Het succes van omgangshuizen is groot, hoewel er (nog) niet veel em-
pirische gegevens uit de ons omringende landen zijn. Geconcludeerd 
kan worden dat Nederland met betrekking tot deze alternatieve me-
thodes nog een achterstand heeft. Hoewel inmiddels met de eerste 
omgangsbemiddelingen wordt geexperimenteerd, bestaan er in Ne-
derland (nog) geen omgangshuizen. • 

Uit het onderzoek blijkt in hoofdstuk drie vervolgens dat de 
dwangmiddelen in de ons omringende landen, evenals in Nederland, 
wel worden toegepast maar niet vaak en niet altijd met het beoogde 
effect. Bovendien mag veelal geen dwang tegen het kind worden ge-
bruikt. Middelen als de dwangsom, lijfsdwang en reale executie zijn in 
alle landen mogelijk, maar vooral deze laatste mogelijkheid wordt niet 

' 06  Bekend is dat omgangshuizen ook in Belgie en Duitsland bestaan. Uitgebreider informatie over 
deze landen was echter niet beschikbaar. 

57 



Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

vaak toegepast, omdat de heersende mening is dat het kind hiervan 
alleen maar schade kan ondervinden. Middelen als gezagswijziging 
worden in de onderzochte landen niet specifiek als sanctie opgelegd, 
maar komen wel voor als de situatie daartoe aanleiding geeft. Ook in 
Belgie en Frankrijk waar het strafrecht kan worden toegepast, worden 
wel veroordelingen uitgesproken maar niet altijd uitgevoerd; de straf 
wordt in een altematieve straf omgezet of de uitvoering van de straf 
wordt steeds opgeschort. 

Samengevat blijken de ons omringende landen met dezelfde pro-
blematiek te kampen als Nederland, met dien verstande dat er in die 
landen meer initiatieven zijn genomen en zijn uitgewerkt om de inge-
wikkelde problematiek van de effectuering van omgang aan te pakken. 
In samenwerking met rechters, rechtbanken, de advocatuur en het 
maatschappelijk werk bestaan in de ons omringende landen geMstitu-
tionaliseerde vormen van andersoortige hulp. Deze hulp lijkt effectie-
ver te zijn dan de wettige dwangmiddelen die, als ze al worden opge-
legd, niet altijd tot het uiterste worden uitgevoerd. 

5.1.3 Praktijk en effeetiviteit 

In hoofdstuk vier tenslotte is de praktijk van de handhaving bespro-
ken. Uit de vragenlijsten blijkt dat over de effectiviteit van de wette-
lijke methoden verschillend wordt gedacht. In het algemeen worden 
de middelen als effectief gezien, mits ze worden ingezet. Rechters 
moeten bijvoorbeeld bereid zijn om een ouder die structured l niet wil 
meewerken gevangen te nemen. Sommige respondenten zijn van me-
fling dat het felt dat er strafrechtelijke bepalingen in de wet zijn opge-
nomen, van belang is vanwege de dreigende werking die van deze be-
palingen uitgaat. In uiterste gevallen kan er dan tenminste worden op-
getreden. 

De personen die om handhaving kunnen vragen, zijn in de meeste 
gevallen in ieder geval de omgangsgerechtigde en de verzorgende ou-
der. De instanties die worden ingeschakeld komen ongeveer overeen 
met de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming en de bijzonde-
re curator voor het kind. De kosten van de handhaving worden in de 
meeste gevallen verdeeld tussen ouders of zijn voor degene die om 
handhaving heeft gevraagd. Vaak echter vallen beide ouders onder ge- 
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financierde rechtsbijstand en hoeven zij niets te betalen (uitgezonderd 
soms de afgiftekosten). 

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de praktijk van en de pro-
blemen betreffende de handhaving van omgangsregelingen er in de 
ons omringende landen niet heel veel anders uitziet dan in Nederland. 
Hoewel er soms andere dwangmiddelen bestaan, worden die op de-
zelfde manier toegepast, dus in veel gevallen niet c.q. niet tot het ui-
terste. Meer moet worden verwacht van andere methoden waarbij de 
relatie tussen ouders centraal staat. 

Naar aanleiding van de hiervoor weergegeven conclusies kunnen de 
volgende aanbevelingen worden gedaan. 

1 0  Alternatieve methoden (met name omgangsbemiddeling en het 
omgangshuis) zoals deze in de ons omringende landen bestaan, zullen 
in Nederland (verder) moeten worden ontwikkeld. 

Inmiddels is met omgangsbemiddeling een goede start ge-
maakt, alleen is dit niet voldoende. Omgangsbemiddeling 
moet structureel worden georganiseerd, zodat ook het aanbod 
van omgangsbemiddeling zowel voor ouders als bijvoorbeeld 
rechters en advocaten duidelijk is. Dit aanbod kan zowel bin-
nen de rechtbanken als ook buiten de rechtbanken worden ge-
realiseerd. Om dit laatste goed te laten werken en afgezien van 
de vraag of rechters ook zelf (kunnen) bemiddelen, moeten 
rechters wel goed bekend zijn met o'mgangsbemiddeling en de 
mogelijkheden ervan inzien. De Raad voor de Kinderbe-
scherming in Nederland heeft bemiddeling inmiddels opge-
nomen in zijn voorlopige werkwijze met betrekking tot schei-
ding en omgang. Wanneer de Raad omgangsbemiddeling 
structureel aanbiedt, bijvoorbeeld in die zin dat elke vestiging 
bemiddeling op dezelfde wijze aanbiedt, zou hij bijvoorbeeld 
afspraken met de rechtbanken kunnen maken. Een andere mo-
gelijkheid is om een andere instelling of personen omgangs- 
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bemiddelingen te laten aanbieden, waarbij te denken valt aan 
individuele gekwalificeerde bemiddelaars naar wie de rechter 
verwijst, of naar organisaties als het maatschappelijk werk. 

Met betrekking tot het omgangshuis bevindt Nederland zich 
in een uitzonderingspositie; dit concept is hier onbekend. Dit 
betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn om om-
gangshuizen te ontwikkelen of dat de behoefte hieraan niet 
groot is. De kracht van de regeling met betrekking tot de 
werkwijze van het omgangshuis zit in het felt dat de rechter-
lijke beschikking houdende een omgangsregeling of de vrij-
willig overeengekomen omgangsregeling uitgangspunt is. Er 
zijn geen discussies over de omgang zelf mogelijk. De om-
gangsregeling moet worden uitgevoerd en het omgangshuis 
biedt daarvoor een neutrale plaats. Inmiddels zijn er in Ne-
derland projecten omgangsbegeleiding geweest die voor een 
klein deel overeenkomen met het omgangshuis, namelijk in 
die zin dat ze praktische hulp bieden bij de uitvoering van de 
omgangsregeling.' Hoewel sommige vestigingen van de 
Raad voor de Kinderbescherming en gezinsvoogdij-
instellingen wel de mogelijkheid bieden om het kind op een 
neutrale plaats over te geven aan de andere ouder, is deze gang 
van zaken slechts een tijdelijke oplossing en is de omgeving 
nog niet zo specifiek op het kind gericht als in bijvoorbeeld 
Engeland en Frankrijk. Het opzetten van omgangshuizen in 
Nederland zou mogelijk kunnen worden gemaakt door een 
verdere ontwiklceling van de al bestaande projecten omgangs-
begeleiding. Belangrijk daarbij is de verhouding tussen de 
rechter en het omgangshuis. Omgangshuizen hechten aan hun 
onathankelijkheid. De kern van die onafhankelijkheid ligt in 
het feit dat de omgangshuizen in bijvoorbeeld Engeland wor-
den geleid door vrijwilligersorganisaties. In Nederland zal 
goed over dit essentiele kenmerk moeten worden nagedacht, 
aangezien de projecten omgangsbegeleiding vaak gelieerd zijn 
aan de Raad voor de Kinderbescherrning, de officiele adviseur 
van de rechter. Hoe omgangshuizen ook worden opgezet, be-
langrijk is dat er goede regels zijn die, onder andere, de vei- 

1° ' Zonis bifroorbeeld het BOR-project van de Raad voor de Kinderbescherrning in Maastricht. 
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ligheid van het kind daadwerkelijk kunnen waarborgen en dat 
er goede afspraken zijn over de vraag in hoeverre de rechter 
de eventuele rapporten van het omgangshuis mag gebruiken. 

2° Met betrekking tot de wettelijke handhavingsmethoden: de be-
staande mogelijkheden kunnep worden gehandhaafd en worden uitge-
breid net het opnemen van een bepaling in het strafrecht in verband 
met de dreigende werking die van een dergelijke bepaling kan uit-
gaan. 

Wanneer een ouder, nadat alle methoden zijn geprobeerd, nog 
steeds dwars blijft liggen en de rechter van mening is dat om-
gang wel in het belang van het kind is, moet de rechter kunnen 
optreden. De meeste dreiging zal uitgaan van de mogelijkheid 
tot gevangenneming, die op twee manieren kan worden gerea-
liseerd: gevangenneming op basis van at bestaande civiele re-
gelgeving door middel van lijfsdwang of door middel van een 
nog op te nemen bepaling in het strafrecht. Uit het onderzoek 
blijkt immers dat sommige respondenten van mening zijn dat 
de dreiging van een eventuele gevangenneming een rol kan 
spelen in de overweging van de niet-meewerkende ouder om 
toch zijn of haar medewerking te verlenen. Een belangrijk ver-
schil tussen toepassing van lijfsdwang en toepassing van het 
strafrecht is dat bij een gevangenneming op grond van lijfs-
dwang de ouder degene zal zijn die oplegging van de maatre-
gel in gang zet, terwijl bij een bepaling in het strafrecht de ou-
der deze verantwoordelijkheid wordt ontnomen; aangezien een 
derde, namelijk het Openbaar Ministerie, in het handhavings-
proces wordt ingeschakeld. De vraag is echter of een straf-
rechtelijke bepaling altijd tot het eind toe wordt en zal worden 
uitgevoerd. De ervaringen in Belgie en Franlcrijk leren iinmers 
dat van een dergelijke regeling voor wat betreft de effectiviteit 
geen wonderen hoeven te worden verwacht. De werking van 
deze bepalingen is in de praktijk dezelfde als van de andere 
methoden. Incidenteel worden deze toegepast, maar niet altijd 
tot het einde toe doorgevoerd. Bovendien zal het conflict tus-
sen ouders hierdoor niet worden opgelost, waardoor de kans 
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op een betere uitvoering van de omgangsregeling juist wordt 
verkleind. In het licht van het traject dat in hoofdstuk drie is 
geschetst, is men bovendien, wanneer een strafrechtelijke 
maatregel wordt opgelegd, zijn doel al voorbijgeschoten. 

Tot slot een laatste opmerking met betrekking tot de handhaving van 
omgangsregelingen in het algemeen: in dit rapport zijn de termen 
handhaving en effectuering van omgang door elkaar gebruikt. In de 
lijn van dit rapport lijkt de term effectuering beter van toepassing. De-
ze term laat meer ruimte open voor altematieve mogelijkheden voor-
dat er strikt wordt gehandhaafd bij volledige niet-medewerking. Me-
thoden als bemiddeling en het omgangshuis lcunnen worden ingezet 
als er nog enige mate van twijfel is bij de ouder die liever niet mee-
werkt. De term handhaving impliceert een dwang die vaak sleehts als 
symptoombestrijding werkt. In het kader van familierechtelijke pro-
blematiek lijkt dwang niet de oplossing. In het brede kader van effec-
tuering van omgang staat de vraag centraal op welke manier ouders in 
staat kunnen worden gesteld om zelf omgang weer op gang te bren-
gen, dan wel op een goede manier gaande te houden. Daarbij moet het 
belang van het kind altijd voorop staan: omgang moet in de behoefte 
van het kind voorzien en mag het kind niet beschadigen. In dit kader 
passen ook methoden als bemiddeling en het omgangshuis. Zelfs komt 
daarbij een middel als de omgangsondertoezichtstelling weer in beeld: 
als het kind zo tussen wal en schip komt dat voor zijn bescherming 
een ondertoezichtstelling nodig is, heeft de overheid de plicht in te 
grijpen. Pas wanneer methoden zijn gebruikt waarbij aan de relatie 
tussen ouders wordt gewerkt en waarin het kind centraal staat, kan als 
laatste redmiddel aan de wettclijke handhavingsmethoden worden ge-
dacht. Daarbij moet ook in het belang van het kind worden gehandeld. 
Dit betekent onder andere dat middelen die tot gevolg hebben dat de 
verzorgende ouder van zijn of haar vrijheid wordt beroofd (lijfdswang, 
strafrecht) in feite, zoals de buitenlandse ervaringen ook laten zien, 
niet altijd zullen worden uitgevoerd. 
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SUMMARY 

The right to contact (Chapter 2) 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

In this project I investigated the enforcement of contact orders in the 
Netherlands, Belgium, France, Germany and England. I did not only 
look into the legal methods of enforcement in these countries but I al-
so investigated if and how these methods are used in practice. The 
main objective, however, was to find out whether the legal methods 
are effective and, if not, whether other new methods have been deve-
loped in order to make sure contact takes place between a parent and 
his or her child. I will shortly summarize the main conclusions. 

With regard to the right to contact I can draw the following conclusi-
ons. Firstly, the right to contact itself has been written down in the law 
in all the countries, except for England. England has an indirect right 
to contact contained in the possibility for a parent to obtain a contact 
order. Secondly, the right to contact in each of the countries is no lon-
ger connected with divorce law; the right to contact is based on, 
among others, constitutional law (Germany), but is mainly based on 
international treaties like the European Convention on Human Rights 
and the Convention on the Rights of the Child that, generally spea-
king, guarantee a right to respect for family life. Thirdly, the right to 
contact is as much a right of the parent as a right of the child, regard-
less of the fact that the parents were ever married or the child was 
born either in or out of wedlock. However, the right to contact is never 
absolute. The relevant laws in each country state that the judge always 
has the power to either limit or deny the right to contact. Grounds for 
doing so are based on protection of the child. Contact in each country 
can be denied or limited on basically the same grounds; the parent is 
mentally not fit to have contact or contact may harm the child directly, 
for example because the parent is violent. Comparing the laws in the 
different countries, the Netherlands have written down the grounds for 
limitations in the law most specifically. 
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Fourthly, and as to concrete arrangements, these are principally left 
to parents first. When parents cannot make arrangements themselves, 
they can ask a judge to make arrangements for them. In each country a 
"model" has been developed in practice: a weekend every fortnight 
and half of the vacations. The judge has a lot of freedom to make vi-
sitation arrangements more concrete. For example: he can determine 
what the duration of a visit will be, or decide where contact will take 
place. Sometimes he can also limit the arrangements in forbidding the 
parent to take the child out of the country. In England there is a pre-
sumption that contact should be 'reasonable', that is without any con-
crete directions. 

Finally, even though the child does not have a formal position in the 
proceedings in any of the countries, he always has the possibility to 
make his voice heard, either through his own sollicitor or guardian ad 
litem or through some other person he trusts. In the Netherlands the 
child always has the possibility to approach the judge informally. In 
summary: the right to contact in continental countries is very much the 
same in all these countries (civil law). Even though the right to contact 
is shaped differently in England, contact orders are arranged in the 
same way and are mostly subject to the same rules. 

The enforcement of contact (Chapter 3) 

Next I looked into the ways in which the right to contact can be enfor-
ced after divorce. In the questionnaires that were sent to experts in 
family law in the four countries, I specifically asked about the legal 
measures and their effectiveness. The respondents, however, all re-
plied that we should not expect too much of those measures, and that 
in their countries emphasis is put on alternative measures with which 
one can work on the relationship between the parents. The measures 
that were discussed and that are used in the countries surrounding us 
should be seen in this light. 

The first measure discussed is mediation: a mediator can try to get 
parents on speaking terms again to discuss contact arrangements. In 
Germany mediation has been regulated by law since 1998. Based on 
this law both the judge or an independent mediator can mediate. Me- 
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diation is used when first arranging contact agreements, but it can also 
be used when an already set arrangement stagnates. In some countries 
the mediators are part of special organizations for mediation. Appa-
rently though, several other organizations can also offer mediation. In 
Belgium, for example, mediation is provided by the Service of Mental 
Health. A difference between the Netherlands and the countries sur-
rounding us is that in the latter mediation is organized in a structured 
way. Furthermore, a lot is expected of mediation regarding the fact 
that in this way parents get the opportunity to work on the relationship 
between them. 

Another measure that is frequently used in England and France is 
the use of "contact centres" and "lieux d'accueils". The centres are al-
so known in Belgium and Germany, but there was no specific infor-
mation available in the limited amount of time for this project. Contact 
houses are neutral places where independent helpers make contact 
possible without the risk of parents running into each other. It is im-
portant to know that when parents go to a contact centre there is no 
longer room for discussion about the question whether there should be 
contact at all and under what conditions. A contact house enables the 
realization of arrangements made previously. Contact houses can fill 
an important gap in cases where there is a risk of abduction, or other 
problems which make one parent distrust the other parent. These con-
tact centres seem to be a big succes, even though in England empirical 
evidence of this is not available yet. One can conclude that the 
Netherlands are still behind with regard to the aforementioned measu-
res. Even though the Netherlands are also experimenting with contact 
that is supervised by a third party, contact houses are still in the distant 
future. 

The next issue the research brought up is that the measures of enfor-
cement in the countries surrounding us are used, yet not frequently 
and not always with the effectiveness that was aimed for. The same 
situations appear in the Netherlands. It is important to realize that in 
many cases of enforcement violence cannot be used against the child. 
Measures like a fine, imprisonment and the use of an officer to collect 
the child are measures that can be used in each of the countries sur-
rounding us, but especially this last measure is not often used since 
many people are convinced that this will probably only traumatize the 
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child. Measures like changing custody are not real sanctions in the 
countries surrounding us, but they are used whenever the situation 
calls for it. In Belgium and France where penal law can be used pa-
rents are convicted, but the penalties are not always carried out until 
the end. The punishment is tranformed into an alternative punishment 
or the actual execution of the decision is repeatedly delayed. 

In summary, the countries surrounding us appear to be having the 
same problems as the Netherlands. What should be said, however, is 
that in those countries action has been taken to deal with the problems 
that exist around contact and contactarrangements. Initiatives have 
been taken and have been implemented to deal with these complicated 
situations. These countries have set up different sorts of help and have 
made judges, lawyers and social workers aware of the need for these 
measures that will harm the children as little as possible. More im-
portantly, these people are willing and cooperating. These sorts of 
help seem to be more effective than the legal measures of enforcement 
in private law that, even when they are used, are not always carried 
out completely. 

Practice and effectiveness (Chapter 4) 

Finally I discussed the practice with regard to enforcement. The ans-
wers to the questionnaire show that people differ in their opinions 
whether the legal measures are effective. Generally the measures are 
seen as effective, providing that they are really used. Judges for 
example should be willing to imprison the parent who structurally re-
fuses to cooperate. Some respondents think that the fact that penal 
sanctions are possible works as a threat for the non-cooperating pa-
rent. Then, these measures can be used as a measure of last resort. 

The person who can ask for enforcement is in most cases the parent 
that has a right to contact and the residential parent. The institutions 
that can be called for help are usually like the Dutch Child Protection 
Council and the "guardian ad litem" for the child. The costs of enfor-
cement are usually divided between the parents or are paid by the per-
son that requested enforcement. Often, however, parents can get a 
form of legal aid so that they do not have to pay anything. 
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A final conclusion is that the practice of problems regarding the en-
forcement of contact orders is not much different in the countries sur-
rouding the Netherlands. Even though there are some different legal 
measures to enforce contact, they are used in the same manner, which 
often means not at all or not until final imprisonment. More is to be 
expected of methods that deal with the relationship between parents 
first. 
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BIJLAGE II- WETGEVING 

Art 1:377a Burgerlijk Wetboek (tile! 15) 
-1 . flet kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op omgang met elkaar. 
-2 De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen, al dan niet voor bepaalde tijd, een 
regeling inzake de uitoefening van bet omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde 
tijd, het recht op omgang. 
-3 De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: 
a. omgang emstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwilckeling van het 

kind, of 
b. de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of 
c. het kind dat twaalfjaren of ouder is, bij zijn verhoor van emstige bezwaren tegen omgang met zijn 

ouder heeft doen blijken, of 
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind. 
-4 Tot kennisneming van de in dit artikel bedoelde verzoeken is de rechtbank bevoegd. Indien evenwel 
een procedure inzake gezagstoewijzing bij de kantonrechter aanhangig is, kan een verzoek tot vast-

stelling van een omgangsregeling in verband daarmee aan de kantonrechter worden gedaan. iti9  

BELGIE 

Art 374 Belgisch Burgerlijk Ilietboek 
Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt 
het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden. 
Bij gebreken van overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de be-
langrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning 
en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig 
lijkt met het belang van het kind, kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag uit-
sluitend opdragen aan een van beide ouders. 
Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betreklcing tot de opvoeding alleen met instemming 
van beide ouders kunnen worden genomen. 
Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het 
kind onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder emstige redenen worden geweigerd. 
De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoe-
ding van het kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige infomiatie hieromtrent inwin-
nen en zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank wenden. 
In elk geval bcpaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt gehuisvest en de plaats waar het in het 
bevollcingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf. 

Art. 369bis Strafwetboek 
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot duizend 
frank, of met een van die straffen alleen worden gestraft: 
De vader of de moeder die het minderjarig kind onttrekt, of poogt te onttrelcken aan de rechtsvervol- 
ging, tegen dit kind ingesteld [uit Icracht van de wet betreffende de jeugdbescherming], die het onttrelct 

")9  Wet van 6 april 1995 tot nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige 
Icinderen (Stb. 1995, 240). 
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of poogt to onttrekken can dc bewaring van dc personen aan wit de rechterlijke overheid of de minis-
ter van Justine het hceft toeveruouwd, die het nict afgeth can degenen die het recht hebben het op to 
eisen, die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren. 
lade schuldige geheel of ten dele ontzet van de ouderlijke macht, clan kan de gevangenisstraf tot drie 
jaar worden verhoogd. 
[Wanneer over de bewaring van het kind mocht zijn beslist, hetzij gedurende het vcrloop of ten gevol-
ge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, hetzij in andere bij de wet be-
paalde omstandigheden, dan worden dezelfde straffen toegepast op de vader of op de moeder die het 
mindedarig kind onttrelct of poogt to onttrelcken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de 
beslissing is toevettrouwd, die het niet afgeeft can degenen die het recht hebben het op to cisen, die 
het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoerend 
[Indien over de bewaring van het kind eon aan de rechtspleging door onderlinge toestemming vooraf-
gaande minnelijke schikking is getroffen, worden dezelfde straffen toegepast op de vader of tie moeder 
die, vanaf de datum van de overschrijving van de echtscheiding door onderlinge toesternming, het 
minderjarige kind onttrekt of poogt to onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het lcrachtens de 
beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd, die het niet afgeell can hen die het recht hebben 
het op to eisen, die het, zelfs met zijn toestemming ontvoert of doet ontvocrend 

Section III Des consequences du divorce pour les enfants. 

Ariikel 287 Code Civil 
L'autorite parentale oat exercee en common par les deux parents. Le juge desire, a &taut d'accord 
amiable ou si cet accord lui apparait contraire l'interet de l'enfant, le parent chez lequel lea enfants oat 
Icor residence habituelle. 

Si leinteret de renfant le cornmende, le juge peut confier l'exercise de l'autorite parentale Pun des 
deux parents. 
Lcs parents penitent, de leur propre initiative ou a la demande du juge, presenter !curs observations sur 
les modalites de l'exercise de l'autorite parentale. 

,4rtikel 288 Code Civil 
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorite parentale conserve le droit de surveiller Penn-ellen et redo-
cation des enfants et doit 8tre inform& en consequence, des choix imponants relatifs a la vie de ces 
demiers. II y contribue a proportion de ses ressources et dc Mks de l'autre parent. 
Un droit de visite et d'hebergement ne peut lui etre refuse quo pour des motifs graves. 
II peut Etre chargé d'administrer sous controle judiciaire tout ou panic du putrimoine des enfants, par 
derogation aux articles 372-2 et 389, si Pinter& dune bonne administration de cc patrimoine l'exige. 
En cas cfexercice en cormnun de l'autorite parentale, le parent chez lequel les enfants no resident pas 
habituellement contribue aour entretien et a leur education a proportion de ses ressources et dc cellos 
de l'autrc parent, 

Artikel 371 lid 5 Code Civil 
L'enfant ne doit pas etre separe de ses Freres et soeurs, sauf si cola nest pas possible ou Si son interet 
commande une autre solution. Sill y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre lea freres 
et soeurs. 

Ariikel 388-1 Code Civil 

Dana toute procedure to concemant, to mineur capable de discemement pout, sans prejudice des dispo-
sitions prevoyant son intervention ou son consentement, Etre entendu par le juge ou la personne desig-
nee par le juge a cot effet. 
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Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut etre ecartee que par une decision speciale-
ment motivee, 11 peut etre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si cc choix 
n'apparait pas conforme a Pinter& du mineur, le juge peut proceder a la designation dune autre per-
sonne. 
L'audition du mineur ne lui confere pas la qualite de partie A la procedure. 

Artikel 227-5 Nouveau Code Penal 
Le fait de refuser indOment de representer un enfant mineur A la personne qui a le droit de le reclamer 
est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. 

Artikel 227-6 Noveau Code Penal 
Le fait, pour une persorme qui transfere son domicile en un autre lieu apres une divorce, une separation 
de corps ou une annulation du manage, alors que ses enfants resident habituellement chez cite, de ne 
pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois A compter de ce changement, a ceux 
qui peuvent exercer a l'egard des enfants un droit de visite ou d'hibergement en vertu d'un jugement 
ou d'une convention judiciairement homologuee, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 
F d'amende. 

Artikel 227-7 Nouveau Code Penal 
Le fait, par tout ascendant legitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de 
ceux qui exercent Pautorite parentale ou auxquels il a ete confie ou chez qui il a sa residence habituel-
le, est puni d'un an demprisonnement et de 100 000 F d'amende. 

Artikel 227-8 Noveau Code Penal 
Le fait, par une personne autre que celles mentionnees A Particle 227-7 de soustraire, sans fraude ni 

violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent Pautorite parentale ou auxquels il a ete 
confie ou chez qui il a sa residence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F 
d'amende. 

Artikel 227-9 Nouveau Code Penal 
Les faits definis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 
F d'amende : 
l° Si l'enfant mineur est retenu au-dela de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de reclamer qu'il 
leur Boit represente sachent oü il se trouve ; 
2° Si l'enfant mineur est retenu indament hors du territoire de la Republique. 

Artikel 227-10 Nouveau Code Penal 
Si la personne coupable des faits &finis par les articles 227-5 et 227-7. a ete•dechue de Pautorite pa-
rentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. 

A,-tike! 227-11 Nouveau Code Penal 
La tentative des infractions prevues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des memes peines. 

DUITSLAND 

§ 1634 Blirgerliches Gesetzbuch (oud recht) 
Recht zum Personlichen Umgang mit dem Kind: Auskunfl. 
I Ein Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, behalt die Befugnis zum personlichen Umgang 
mit dem Kinde. Der Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, und der Personensorgeberechtige 
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haben alles zu unterlassen, was das Verhaltnis des Kindes zum anderen beeintrachtigt odes die Erzie-
hung erschwert. 
II Das Familiengericht kann Ober den Umfang der Befugnis entscheiden und ihre Ausithung auch gc-
genilber Dritten, nailer regeln; soweit es keine Bestimmung trifft, tbt wahrend der Dauer des Umgang 
der nicht personensorgeberechtige Eltemteil das Recht nach § 1632 Abs. 2 aus. Das Familiengencht 

kann die Befugnis einschranken oder ausschliepen, wenn dies zum Wohlc des Kindes erforderlich ist. 
III Fin Eltemteil, dem die Personensorge nick zusteht, kann bei berechtigtem lnteresse vom Perso-
nensorgeberechtigen Auskunft Ober die persdnlichen Verhaltnisse des Kindes verlangen, soweit ihre 
Erteilung mit dem Wohle des Kindes vereinbar ist. Ober Streitigkeiten, die das Recht aus Auskunft 
betreffen, entscheidet das Vormundschaftsgericht. 
IV Steht beiden Eltern die Personensorgc zu und leben sic nicht nor vortthergehend getrennt, so gelten 
die vorstehenden Vorscluiften entsprechtend. 

if 1626 BargerlIches Gesetzbuch 
(3) Zum Wohl des Kindes gehlirt in der Regel der Umgang mit beiden Eltemteilen. Gleiches gilt fdr 
den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhal-
lung Ilk seine Entwicklung fdrderlich ist. 

§ 1684 Bilrgerliches Gesetzbuch 
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Eltemteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit 
dem Kind verplfichtet und berechtigt. 
(2) Die Eltem haben alles zu unterlassen, was das Verhaltnis des Kindes zum jeweils anderen Eltem-
led beeintrachtigt odes die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut 
einer anderen Person befindet. 
(3) Das Familiengericht kann Ober den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausubung, 
such gegenitber Dritten, nailer regeln. Er kann die Beteiligten dutch Anordnungen zur Erfullung der in 
Absatz 2 geregelten Nicht anhalten. 
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsmeht oder den Vollzug fitherer Entscheidungen Ober das 
Umgangsrecht einschranken oder ausschliel3en, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
Line Entscheidung, die das Umgangsrecht oder semen Vollzug Mr langere Zeit oder auf Dauer ein-

schrankt oder ausschliept, kann nut ergehen, wenn andemfalls das Wohl des Kindes gefahrdert ware. 

Das Familiengericht kann inbesondere anordnen, daP der Umgang nur stattfinden dart', wenn ein mit-
wirkungsbereiter Drifter anwesend ist. Drifter kann auch em n Trager der Jugendhilfe oder cin Verein 
sein; dieter bestimmt dann jeweils, welche Einzelpersone die Aufgabe wahmimmt. 
§ 6 Grundgesetz (GC) Schutz von Else end Famine 
(I) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind des nattlrliche Reeht der Eltem und die zuvorderst ihnen 

obliegende Pflicht. eberihre Betatigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dtirfen Kinder nur auf Grind eines Gesetzes von 

der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtiocn versagen odes wenn die Kinder aus 
anderen Grtlnden zu venvahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Filrsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindem sind durch die Gesetzgebung die gleichen /3edingungen Air Hire leibli-

che und seelische Entwicldung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen 
Kindem. 

§ 522 Geselz fiber die Angeletenheiten der frehrilligen Gericbtsbarkelt (FGG) 
Verminlungsverfahren in Umgangsstreit 

(I) Macht em n Eltemteil geltend, dal3 der andere Eltemteil die Durchftihrung einer gerichtlichen 
Ober den Umgang mit dem gemeinschatllichen Kind vereitelt oder erschwert, so vermittelt das 

Familiengericht auf Antrag eines Eltemteils zwischen den Eltem. Das Gericht kann die Vermittlung 
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ablehnen, wenn bereits em n Vermittlungsverfahren oder eine ausschliePende auPergerichtliche Beran-
tung erfolglos geblieben 1st. 
(2) Das Gericht hat die Eltem alsbald zu einem Vermittltingstermin zu laden. Zu diesem Termin soli 
das personliche Erscheinen der Eltem anordnen. In der Ladung weist das Gericht auf die maglichen 
Rechtsfolgen eines erfolglosen Vermittlungsfahren nach Absatz 5 hin. In geeigneten Fallen bittet das 
Gericht das Jugendamt um Teilnahrne an dem Termin. 
(3) In dem Terrnin eroded das Gericht mit den Eltem, welche Folgen das Unterbleiben des Umgangs 
fbr das Wohl des Kindes haben kann. Es weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich aus einer Vereitelung 
oder Erschwerung des Umgangs ergeben 'airmen, insbesondere auf die Moglichkeiten der Durchset-
zung mit Zwangsmitteln nach § 33 oder der Einschrankung und der Entzugs der Sorge unter den 
Voraussetzungen der § 1666, 1671 und 1696 des BOrgerlichen Gesetzbuchs. Er weist die Eltem auf 
die bestehenden MOglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen und —dienste der Trager der 
Jugendhilfe hin. 
(4) Das Gericht soli darauf hinwirken, da13 die Eltem Einvemehmen Ober die Austibung des Umgangs 
erziclen. Das Ergebnis der Vermittlung 1st im Protokoll festzuhalten. Soweit die Eltem Einvemehmen 
Ober eine von der gerichtlichen Verfligung abweichende Regelung des Umgangs erzielen und diese 
dem Wohl des kindes nicht widerspircht, ist die Umgangsregelung als Vergleich zu protokollieren; 
dieser tritt an die Stelle der bisherigen gerichtlichen Verftigung. Wird em n Einvemehmen nicht erzielt, 
sind die Streitpunlcte im Protokoll festzuhalten. 
(5) Wird weder eine einvemehmliche Regelung des Umgangs noch Einvemehmen Ober eine nachfol-
gende Inanspruchnahme auergerichtlicher Beratung erreicht oder erscheint mindestens em n Eltemteil in 
dem Vermittlungstermin nicht, so stellt das Gericht durch nicht anfechtbaren BeschluP fest, da13 das 
Vermittlungsverfahren erfolglos geblieben ist. In diesem Fall prilft das Gericht, ob Zwangmittel ergrif-
fen, Anderungen der Umgangsregelung vorgenommen oder MaPnahmen in bezug auf die Sorge ergrif-
fen werden sollen. Wird em n entsprechendes Verfahren von Amts wegen oder auf einen binnen eines 
Monats gestellen Antrag eines Eltemteils eingeleitet, so werden die Kosten des Vermittlungsverfah-
rens als Tell der Kosten des ausschliePenden Verfahrens behandelt. 

§ 33 Gesetz fiber die Angeletenbeiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) 
Zwangsgeld: 
(1) 1st jemandem durch eine Verftigung des Gerichts die Verpflichtung auferlegt, eine Handlung vor-
zunelunen, die ausschliePlich von seinem Willen abhangt, oder einde Handlung zu unterlassen oder 
die Vornahme einer Handlung zu dulden, so kann ihn das Gericht, soweit sich nicht aus dem Gesetz 
em n anderes ergibt, zur Befolgung seiner Anordnung durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten. 1st 
eine Person herauszugeben, kann das Gericht unabhangig von der Festsetzung eines Zwanggeldes die 
Zwangs...bei Festsetzung des Zwangmittels sind dem Beteiligten zu gleich die Kosten des Verfahrens 
aufzuerlegen. 
(2) Soil eine Sache oder eine Person herausgeben oder einde Sache vorgelegt werden oder 1st emn 
Anordnung ohm Gewalt nicht durchzufiihren, so kann auf Grund einer besonderen Verfilgung des 
Gerichts unabhangig braucht werden. Eine Gewaltanwendung gegen em n Kind darf nicht zugelassen 
werden, wenn das Kind herausgegeben werden soil, um das Umgangsrecht auszutlben. Der Voll-
streckungsbeambte ist befugt, erforderlichnfalls die Untersttitzung der polizeichliceh Vollzugsorgane 
nachzusuchen. Die Kosten fallen dem Verplichtigen zur Last. Wird die Sache oder die Person nich 
vorgefunden, so kann das Gericht den Verpflichteten anhalten, eine eindesstattliche Versicherung ilber 
ihren Verbleib abzugeben. Der § 883 Abs. 2 bis 4, der § 900 Abs. 1 und die §901, 902, 904 bis 910, 
913 der ZivilprozePordnung sind entsprechend anzuwenden. 
(3) Das Zwangsgeld (Absatz 1) mufl, bevor es festgesetzt wird, angedroht werden. Das cinzelne 
Zwangsgeld darf den Betrag von ftinfzigtausend Deutsche Mark nicht Obersteigen. Die Festsetzung 
der Zwangshaft (Absatz 1) soli angedroht werden, wenn nicht die Durchsetzung der gerichtlichen 
Anordnung besonders eilbedriiftig ist oder die Beftirchtung besteht, daP die Vollziehung der Haft ver-
eitelt wird. Die besondere Eilbedtlftigkeit ist namentlich dann anzunelunen, wenn andemfalls die 
Anordnung im Ausland vollstrecict werden mOpte. Fur den Vollzug der Haft gelten die § 901, 904 bos 
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906 Abs. 1 und 2, 910, 913 der Zivilprozel3ordnung entsprechend. Die besondere Vertilgung (Absatz 
2) soil in der Regel, bevor sic erlassen wird, angedroht werden. 

ENGELAND 

Section 8(1) Children Act 1989 
[A Contact Order requires] the person with whom the child lives, or is to live, to allow the child to 
visit or stay with the person named in the order or for that person and the child otherwise to have con-
tact with cachother. 
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BIJLAGE III - DE VRAGENLIJST 11°  

Question I: 
What legal measures exist to enforce contact (between the non-
residential parent and the child) that is either ordered by the court or 
arranged between parents themselves? 

Question 2: 
Are there any other measures to enforce contact that are used in prac-
tice, that do not have a basis in the law for that purpose, but can be re-
quested in Court and also ordered by that Court? 

Question 3: 
What are the considerations when using an enforcement measure that 
you mentioned in question 2 (for example the child's age or the period 
of time since parent and child were in contact)? 

Question 4: 
Are the aforementioned enforcement measures (question 1 and 2) used 
in practice? If not, can you explain why? 

Question 5: 
Can you name some specific enforcement problems the Courts face? 

Question 6: 
Do you consider the measures you named (question 1 and 2) to be ef-
fective, meaning that the measures do establish contact (either short-
term or long-term contact)? If not, can you explain why? 
Measures with a basis in the law: 

Measures from practice, without a basis in the law: 

Question 7: 

Dit is de basisvragenlijst. Voor Engeland, Frankrijk en Belgie zijn enkele extra vragen opgenomen. 
Verder is voor Beigit de vragenlijst ook in het Nederlands verstuurd. 
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Who can request the Court to use its enforcement powers (parents, the 
child itself or others, for example government and/or other instituti-
ons?) and under what conditions can they do so? 

Question 8: 
What third parties can be called in in the enforcement-of -contact pro-
ceedings? Are they actually involved in practice? 

Question 9: 
Who is to pay the costs of the enforcement proceedings? 

Question 10: 
Do you have any remarks or extra information that is/are relevant for 
this research-project? 
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Belgie 	Duitsland 	Engeland 	Frankrijk 

A. de Wolf 	H. Buttner 	Dhr. Ward 	I. Sayn 

J. Sosson 	K. Jank-Domdey 	A. Stewart 	J. Pousson-Petit 

G. Coemans 	R. Frank 	G. Douglas 	V. Chau—v-e-au 

Dhr. Vos 	J. Wagner 	J. Levison 	.1. Rubellin 

R. Verstraete 	 M. Everall 

B. Clijsters 	 I. Karsten 

H. Rodgers 

Vragenikisten 	Verstuurd 	Ontvangen 
Wetenschappers 	 20 	 6  
Advocaten 	 21  
Rechters 	34 	7  
Totaal 	 75 	 21 

Tabel 1: Respondenten 

Tabel 2: Respons 

Effectuering van omgang in rechtsvergelifkend perspeclief 

BIJLAGE IV - RESPONDENTEN EN RESPONS 

83 



— 
tt, 

h 	 clo 	 •n 	 -4. 
ch 	tv 	vi 	a 	00 	v.° 	ry 	oe tn 	, 

(4) 	en 	°3 	
en 

CN 	•4• 	.4  "1 

14. 
,t, 	 b 

Ie%  c.• 	 i• . 	CTI 	N 	CO 
t." 

i  

Ili 

NI 	, 	NO 	 Ot 

'8%,-, 	'II 
..-. 

' 	t■- 	 i 
	 — 

it, • 
42 	 •.) vr 	 ko 

en 	evi 	14 	 Er) 	m 	S iz, 
© 	a 	P 0 	w .ch 	 r■ 	in 	°` Ne• 	'cr 	"" " 	

v) 
.-• 	,..• 

NO.  

1 

a) 

ao 	 6 
2 
c 	 P 

N 	Iao 

C 	i 	C 
-44 	a 	a 	8  vI 

0 	. 	
El 	g 	E 	E 

.... 	
i rl 	0 	ro 	 S 	0  

• ...4, 	a 
At 	... 	. 	.. 	 P.. . 	ao 

'V 	i 
•E 	.., 	s., 	. 	. 	 0 c. 	.9 	- • 	

a 
•S IS .11, 	E 	5," 	w 	V 	t 	g 	a+ 

t 	4" 	e 	m 	Ca. 	0 
-O 	

IS C 	 o 
0 a 11 	_ 

go, 

t 

ix 
o 
z •• 

I 2 
t 
0 
z 
O E 
Ad 	8 • u 

E .g4 

144 

Effectuering van omgang in rechtsvergelijkend perspectief 

BIJLAGE V - STRAFRECHT FRANKRUK 
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BIJLAGE VI- INFORMATIE OMGANGSHUIS ENGELAND 
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NATIONAL ASSOCIATION OF CHILD CONTACT CENTRES 
Minerva House, Spaniel Row Nottingham NG1 6EP 

Telephone: (0115) 948 4557 	Fax: (0115) 941 5519 	e-mail: contact@nacec.org.uk  

STATISTICS -1998 
Total number of replies received as at 9 April 1999 	148 

A summary of the responses received is given below. Not all respondents answered all questions. 
Please note that Centres responding for 1998 are not necessarily those which responded in previous 
years, and the figures shown are not strict comparisons but are included for interest only. 

CAPACITY 
Centre used to capacity 

CLOSING PRACTICE 
Centre closed for (any) holiday periods 

Usually 	Sometimes 	Rarely 
76 	 47 	 25 

Yes 	No 
64 	81 

MANAGEMENT 	 Yes 	No 
Centre has a formal management structure 	 103 	39 
Co-ordinator on the Management Committee 	 89 	30 
Volunteers on the Management Committee 	 86 	33 

PROBATION PARTNERSHIP FUNDING 	Yes 	Not Applied Turned Down 
Centres receiving funding 	 80 	50 	 8 
66 Centres quoted an amount - these varied from £100 to £22,000 
Of these 66 Centres, 63 received £10,000 or below - average amount £922 
Based on all Centres quoting a figure, the average amount of Probation funding received was £1704 
(1997- average received £1180; 1996- average received £1125) 

CENTRES RECEIVING FUNDING FROM 	1998 	1997 	1996 
Churches 	 47 	 54 	24 
Local Companies & Business / Charitable Trusts 	40 	 56 	30 
Fundraising Events 	 37 	 38 	21 
WRVS 	 29 	 25 	8 
Solicitors 	 26 	 34 	18 
Social Services 	 25 	33 	28 
Lions / Inner Wheel / Rotary Club / Round Table 	21 	 32 	10 . 
Contributions from Families 	 21 	 19 	1 
Children in Need 	 18 	 16 	10 
Local Council budget (not Social Services) 	 15 	20 	9 
Soroptimists 	 10 	 11 	1 
Law Society / SFLA 	 9 	 22 	1 
Mothers'Union 	 5 	 4 	1 
Magistrates 	 4 	 3 
NCH 	 3 	 3 	I 
National Lottery 	 2 	 2 
Mediation 	 1 	3 	3 
Other 	 43 	 12 
'Other' included: sponsored events, donations from a variety of sources, refreshment profits, Single 
Regeneration Budget, interest on investments, etc. Many Centres receive funding from a number of 
sources 

1 



CO-ORDINATORS 	 1998 
Centres where Co-ordinator receives 	A salary 	 24 	28 	19 

	

Expenses 	 112 	96 	82 

	

Nothing 	 8 	13 	21 

Co-ordinator salaries were funded as follows during 1998: 
Centre 	9 	Children in Need; Lottery 	2 	FMS 	 2 
NCH 	2 	Social Services 	 / 	Family Service Unit I 
Welcare 	2 	Thomas Comm Foundation 2 	WRVS 	 1 

Voluntary co-ordinators spent an average of 6.57 hours per week on all aspects of Contact 
Centre work, including administration (individuals reported between I and 30 hours spent) 

COST OF PREMISES 
Centres paying for use of premises 

Average payment per session 
In 1998, the amount paid per session varied from £1.00 to £87.00 

	

1998 	1997 	1996 
Yes 	 73 	76 	69 
No 	 73 	71 	49 

	

£22.00 	£23.62 £21.00 

CHARGES TO FAMILIES 	 1998 	1997 
Centres making a charge to families 	 4 	2 

Charges varied between a donation of 50p per session and £12.50 charged for 8 sessions 

CHARGES TO REFERRERS 	 1998 	1997 	1996 
Centres making a charge to referrers 	 16 	11 	5 

Charges varied between £12.50 and £75.00- with 5 Centres making a single referral or annual charge 

ANNUAL COST OF RUNNING A CENTRE 	 1998 	1997 	1996 
Average Total Annual Cost 	 £4,783 

For 1998, annual running costs quoted varied from £20 to £160,000 
If the two highest figures (060,000 & £120,000) and the two 	 (Excludes 
lowest figures (f20 & £50) quoted for 1998 are excluded, then 	 highest) 

the average total annual running cost amounts to 	 £2,696 	0,610 	£2.424 

INSURANCE 	 1998 	1997 	1996 
Number of Centres using the NACCC Insurance Scheme 	 43 	48 	29 

For 1998, 30 Centres indicated that, although not using the NACCC Insurance Scheme, they had 
Public Liability Insurance in the Contact Centre's own name; 59 indicated that they did not 

THE CLIENTS 	 1998 	1997 	1996 
Number of different families attending 	 6274 	5757 	5073 
Number of Centres providing figures 	 143 	131 	103 
Average per Centre 	 44 	44 	49 
Number of different children attending 	 9277 	8010 	7955 
Number of Centres providing figures 	 142 	126 	101 
Average per Centre 	 65 	64 	79 
Number of children aged 12 and over attending (89 Centres) 	502 	345 
Children 12 and over attending with younger siblings (78 Centres) 	293 	252 
Average number of children attending per Centre per session 	12 	11 	11 
Average number of visits per family 	 10.5 	9.32 	8.74 
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RAILED ATTENDANCES 	 1998 
Families failing to attend at all despite a booking (11 -  Centres) 	1121 
Average failed attendances per Centre 	 9.58 
Families booked but one parent did not attend (102 Centres) 	666 
Failed to attend despite a Court Order (59 Centres) 	 216 

REFERRALS RECEIVED FROM 	 1998 	1997 	1996 
% 

Solicitors 	 70.2 	62.52 	60.40 
Family Court Welfare Service / Probation 	 22.1 	27.27 	31.84 
Social Services 	 4.3 	3.62 	3.64 
Self referral - 	 1.7 	1.51 
Family Mediation 	 0.4 	0.73 
Others 	 0.4 	0.47 

NUMBER OF CENTRES WITH CLIENTS FROM THE 	1998 	1997 	1996 
FOLLOWING ETHNIC GROUPS 
White European 	 142 	134 	112 
Asian 	 62 	66 	57 

' Afro-Caribbean 	 49 	61 	43 
African 	 28 	36 	17 
Middle Eastern 	 28 	 2 	7 
Turkish 	 25 	17 	5 
Greek Cypriot 	 19 	13 	8 
Oriental 	 13 	12 	2 
Filipino 	 5 	 5 	2 
Other 	 9 

THE VOLUNTEERS 	 1998 	1997 	1996 
Total Number of Female Volunteers (139 Centres) 	 2188 	2236 	2204 
Average Number of Female Volunteers per Centre 	 16 	15 	17 
Total Number of Male Volunteers 	 554 	526 	483 
Average Number of Male Volunteers per Centre 	 4 	 4 	4 
Average Number of people on duty per session 	 4 	 4 	4 
Average Number of sessions per year per volunteer 	 11 	10 	11 

NUMBER OF CENTRES RECRUITING FROM 	 1998 	1997 	1996 
Church 	 92 	97 	71 
Friends/Word of Mouth , 	. 	62 	64 	19 
WRVS 	 42 	42 	29 
Voluntary Bureaux 	 32 	35 	21 
Publicity 	 27 	22 	2 
Newspapers 	 16 	13 	10 
General Public 	 16 	16 	3 
University/Colleges 	 10 	17 	7 
Advertising 	 10 	 8 	3 
Soroptimists 	 10 	// 	7 
Mothers' Union 	 10 	16 	3 
Probation Service 	 6 	11 	7 
Social Services 	 3 	 4 	5 
Other 	 4 	 9 
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, 
ETHNIC GROUPS REPRESENTED ON CENT:ai TE.chil 	1998 	29•7 	/996 

Number of Centres 
White European 	 139 	144 	117 
Asian 	 18 	 18 	17 
Afro-Caribbean 	 21 	17 	17 
African 	 7 	 9 	6 
Middle Eastern 	 I 	 1 
Greek Cypriot 	 / 
Oriental 	 6 	 / 	/ 
Filipino 	 I 
Other 	 2 

• VOLUNTEER TRAINING 
1403 volunteers from 113 Centres had attended at least one training session during 1998 

OBSERVATION BY THIRD PARTIES 
Centres Permitting Third Party Observation 

LOTTERY 
3 Centres had been turned down for Lottery funding; 12 were in the process of applying. 

ADDITIONAL SERVICES 
In addition to facilitating contact, 16 Centres offered additional services, including Counselling, Drop 
In Centre, Nursery, After School Club, pre-school activities, Computer Training and "a listening ear". 

NACCC Is atom grateful to an those who took the time to complete and mune the Annual Statistics Form. 

APPENDIX 
PROVIDERS OF CONTACT FACILITIES -260 MEMBER CENTRES 

WRVS 32 [831 % 	 I a  

Independent 
Voluntary 1361 

14% 

(From the NACCC Business Plan March 1999) 

Social Services m 
3% 

Others 1391 
15% 

1998 
Yes 	112 
No 	31 

_ church 1831 
31% 

COUrt 
affare/Probabon 

5% 
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TIIE REIGATE & REDIIILL CONTACT CENTRE 

Confidentiality Policy 

I. Volunteers undertake not to discuss client's details outside of the Contact Centre. 

2. Volunteers do not make verbal or written reports in any family proceedings. 

3. We can release times and dates of attendance to referrers if asked, but no other 
information. 

4. The exceptions to rule number 3 are:- 
a) If we believe a child to be "at risk" by further contact. 
b) If we feel that anyone using the Centre, including a volunteer, is at risk from 

physical violence. 

S. In the unusual event that we feel it necessary to withdraw use of the Centre from 
a particular family, parents and referrers will be given reasons for this. 

6. A parent's details such as phone numbers are not passed to an ex-partner, unless 
that parent specifically asks us to. 

7. Family assessments are not done on our premises. 

8. All potential volunteers must be police vetted. The results of vetting are given to 
the co-ordinator and reported to the committee. The vetting form will be returned 
to the volunteer concerned. No copies of this form are retained. 
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TI I E REIGATE & !MORA. CONTACT CENTRE - Referral Form  
All information will remain strictly confidential 

RESIDENT PARENT: 	 CONTACT PARENT:- 	  

ADDRESS: - 	 ADDRESS:- 	 • 

Phone No or Emergency No:-  	Phone No or Emergency No:- 	 

Solicitor- 	 Solicitor:- 	  

NAME/S OF C1111.9/REN: 	 DATE/S OF BIRTII: 

FAMILY INFORMATION 	• 
Any physical/mental illness? 	 YES/NO 
Any history of domestic violence? 	YES/NO 

Does the family have a Social Worker? 	YES/NO 

Has any child named on this form been included at any time on a child 

protection "At risk  register because of abuse by the contact parent? 	YES/NO 

I las any adult been convicted of a criminal olTence involving child abuse? Y liS/NO 
I las contact happened before at any other agency or contact centre? 	Y ES/NO 

Please give details of this informadmt on back affrrot. 

CONTACT ARRANGEMENTS: 
Is there a Contact Order? 	 YES/NO 

Most the child/I-en stay at the Centre? 	YES/NO 

Are the parents willing to meet? 	YES/NO 
I low long since last contact? 
Who will escort Child to & from Centre? • 
Date of first contact 
I low often thereafter? 
Duration of each contact session 
Other terms of Agreement or Contact Order:- PLEASE Witt Y COPY OF ORDER 

ANY OTIIER IN FORNIATION,  i.e. special needs, diet etc. 

REFERRAL AGENCY OR SOLICITOR:- 
ADDRESS: 

PHONE: 

I have divcussed the terms 4,1 -agreement of contact with n9 ,  client's 

Signed: 	 Date: 

Please return the form to the Centre Co-ordinator, Mrs Carol Nicholls 
31, Weald Way, Woodliatch, Reigate, Surrey R112 7140 	('hone:- 01737 240372 



1 REFERRED BY: 

ADDRESS. 

CHILD/REN PAMELA NANIE: 

ADULT WHO HAS CARE 

NAME: 	 NAME: 

ADDRESS: 

LONDON BOROUGH OF: 

TEL NO: 	  

RELATIONSHIP: 	 

RELIGION: 	  

ETHNIC/CULTURAL ORIGIN: 

ACRetSotiAugY7 

Pap I a 

WELCARE COMMUNITY PROJECTS 

ACCORD CENTRE 

REERRAL FORM,7  scr:PPORTED 0),VTA(7 

PROFESSION .  

TEL NO: 

FAX NO: 

GIVEN NAME( S) 	 DOB 	AGE NI F 	ETHNICITY 

ADULT WHO HAS CONTACT rf more than 
one please compiete other details in background ins:cry 
iection 

ADDRESS 

LONDON BOROUGH OF: 

TEL NO: 	  

RELATIONSHIP: 	 

RELIGION: 	  

ETI-LNIC/CLITT-12..-kL ORIGEN.: 



Frequency of contact required. 

Can a third party anend 	 Yes 	 No 	J 
It Yes explain 	ivin 	names- 

Are there any restnctions imposed' Yes: 	 No 	J 	 - 

If Yes. explain. - 

Will interpreter be required? 	Yes 	 No - 
Lantzuaoe 

Will assistance be required due to uisabiiit -:' Yes: J 	 No 

Are the parents willinta :o met:: 	v5 	 o 
If Yes, explain:- 

SiDned: 	 Name: 	  

oFflrE On  

DATE RaCEIVED  	 tATE ALLOCATED 	  

tCRCISPUM4r 
PlIp 4 01, 



BACKGROUND HISTORY: (Please attach any relevant documentation) 

(Please indicate who has parental responsibility) 

ACIterZlAug9 7  
hge3o(4 



. 	 . 

Frequency of contact required • 	

Can a third party attend' 	Yes 3 	 No. 	J 
If Yes. explain aivind names:- 

	...._ 

	

Are there any restnctions imposed'. Yes. J 	 No. 	J 
If Yes. explain:- 

Will interpreter be requiree 	s• 3 	 No 	3 
Language: 

Will assistance be required ±ue to Isamu Yes: 3 No 3 

Describe: 

_ 
Are the parents .vi iling to meet. 	‘. es: 	J 	 No: 	J 
If Yes. explain:- 

-- Pease confirm both parents dare: to conditions set out in aticielines for use or centre 

Signed: — 	 Name: 	  

Date: 	 1 
TEICH SF ONLX 

DATE RECEIVED: 	 DATE ALLDCATED. 	  

PROFMEETVG: 

LEITERS SENT: 

LETTERS SENT 

Sipet  	 Name: 	  

Dem 

AcReSpetewer 
hp a et I 



INCOM 

Lottery Grant Received 
Donations Received 

Interest Received 

TOTAL INCOME 

LXPLNS_LS 

'HE MEDWAY CHILD CONTACT CENTRE 

INtlE & EXPENDITURE ACCOUNT 

YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 1999 

Excess Of Income Over Expenditure 

£ 

Office & Centre Equipment 	 6168 
Refreshments 	1 	 699 

Postage & Stationery 	 1890 

Telephone & Fax 	 904 
• Conferencts, Subscriptio!ns & Training 	 1479 

Travelling Lxpcnscs 	 619 

Trustee & Volunteer Ex CI1NCS 	 1651 

Repairs & Maintenance 	 503 

Advertising 1847 

Toys 	 • 530 
Co Ordinators Wages 	 16860 

Legal &. Professional 	 341 

Rent, Light & Heat, Cleining 	 1500 

Bunk Charges 	 58 

£ 

32053 
4807 

173 

37033 

35049 

1984 



Effectuering van onkgang in rechtsvergelijkend perspectief 

BIJLAGE VII- INFORMATIE OMGANGSHUIS FRANKRIJK 

86 



ociation 
, lrancalse des 
' Centres de 

Consultation 
Conjugate 

Consultation Coniugale et Therapie de Couple 

• PARIS XV 
• PARIS VI 

• PARIS XX 

APCE-75 / A FCCC 
Association Pour le Couple et l'Enfant a Paris 

Renseignements et rendez-vous du lundi au vendredi de 9h a 17h 
Tel: 01 45 66 50 00 

228, rue de Vaugirard -Tel: 01 45 66 50 00 
place Saint Sulpice mercredi apres-midi de 16h30 a 19h30 
Tel: 01 40 46 76 60 
Centre Elisabeth 126, bd de Belleville 
- mardi de 16b a 19h Tel: 01 43 66 64 56 
- vendredi matin (permanence d'accuell pour les jeunes de 18 a 25 ans) 
Centre Social Belliard 145, me Belliard - Tel: 01 42 19 95 70 • PARIS XVIII 

Mediation Familiale 
• 228, rue de Vaugirard - 75015 PARIS 
• Centre Social Belliard 145, rue Belliard 75018 PARIS - Tél: 01 42 19 95 70 

Point Rencontre 
• exereice du droit de visite avec ou sans ordonnance 

APE 77 / A FCCC 
Association Pour le Couple et l'Enfant en Seine et Marne 

Renseigtzements et rendez-vous du lundi au vendredi de 9h a 17h 
Tel: 01 45 66 50 00 

LIEUX DE CONSULTATION 
AFCCC / [LE DE FRANCE 

Secretariat Ile de France 
Tel: 01 45 66 50 00 

Consultation Coniuffale a Therapie de Couple 

• JOUARRE (77640) Maine -2, rue Montmorin 

• LA FERTE SOUS JOUARRE (77260) 10, all& du Jumelage (local de la Securite Sociale) 

• MEAUX (77100) 31, rue du Palais de Justice - Bureau 309-Unite Territoriale d'Action Sociale 

• MITRY MORY (77290) Quartier de MITRY LE NEUF 6, place Pasteur - Tel: 01 64 67 97 63 

• TORCY (77200) 22, all& du Vivier 

• CHAMPS sur MARNE (77420) 7, rue J.B. Clement - Tel: 01 64 68 33 61 

Mediation Familiale 

• Centre Social ARAGON . - Mail des Allobroges - 77100 MEAUX BEAUVAL; les jeudis apres-midi a samedi main 
• MEAUX (77100) 31, rue du Palais de Justice - Bureau 309-Uniti Territoriate d'Action Sociale; les mardis apres-midi 

rspace Enfant 

• MITRY MORY (77290) 6, place Pasteur 

Accueil Con/his Familiaux TGI el Consultations 
• TGI Meaux - Salle Pothier (26me etage) - av Salvador Allende 77100 MEAUX 

les mardis et vendredis ntatin - Tel: 01 60 09 76 95 

Point Rencontre 
• exercice du droit de visite avec ou sans ordonnance 



association 

th
frongaise des 

Centres de 

Consultation 
Conjugal° 

Pourauoi  

Apres la separation des parents, l'enfant bien souvent, n'a plus In possibilite de rencontrer le 
parent avec lequel II tie vit plus, car l'exercice du droit de visite eat difficile, voire impossible, 
exercer .  

Dans ce ass, le Point Rencontre est mis a la disposition des families. 

;:; •2zo.fi_W' 

II s'agit dun lieu d'accueil neutre, ouven le plus souvent le samedi (rythme et periodicite fixes 
par chaque centre,) dans lequel l'enfant pourra rencontrer son (ou sea) parent(s) visiteur(s) 
seul, a fabri des cortflits, ou meme sea grands parents sits en font Is demande. 

Ce lieu est encadre par des professionnels de l'enfance et du couple dont la function eat d'aider 
a conserver ou restaurer la relation entre l'enfant et son parent au dela de la separation et du 
coffin des adultes. 

Par Qui ? 

Les families peuvent Etre adressees 

- par un Magistrat : Juge aux Affaires Familiales - Juge des Enfants ... 
- par les services sociaux, les avocats 

ou bien viennent de leur propre initiative. 

Par souci de discretion et afin de preserver la relation parent/enfant, aucun rapport sur cc qui 
se passe au cours des visites nest transmis au mandataire. 

mute premiere sisite a POINT RENCONTRE doit faire Vobjet pour chscun des parents dun 
entretien avec le responsable. 

- 
L'exercice de POINT RENCONTRE est gratuit pour lea usagers. Uric lager° participation 
financiare pour (utilisation des locaua peut-etre demandee. 

Pour le fonctionnement du Point Rencontre, il est nocessaire d'avoir recours a des subvattions, 
ou mieux encore a des subventions multi-professionnelles avec lea different' - organismes 
concernis par cc lieu d'accueil tres particulier. 

-Paris" POINT RENCONTRE" en Ile de France 

Pails: 
Val-de-Marne 
Seine-Saint-Denis 

' 
r . 

Renseignements et prise de rendez-vous 

POINT RENCONTRE / AFCCC  

tel. : 45 66 50 00 
tél 42 07 49 74 
tél.Q. 1 43-9519-93i>1.4 

, L  .2? (p44.?8,654-?9Y 

-.! cu 1: 4  .? 1, 4.4 
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FA MILLES  
Nombre de families au 01/01/1998 	 59  
Nombre de families au 31/12/1998  	73  
Nombre de families rejues durant l'annee ( IA ot-of cLtP ,  1 	 47  
Nombre de families ayant quitte le Point Rencontre en 1998 	 33  
Nombre de families suivies au cours de l'annee (anciennes et nouvelles) 	106  
Nombre de families en attente au 01/01/1998 	 18  _ 
Nombre de families en attente au 31/12/1998 	 25  
Nombre d'entretiens d'accueil en 1998 	 141 	. 

FONCTIONNEMENT  
Total cumule des families inscrites le samedi 	 1204  
Total cumule des families representees, dont au moms un des parents s'est 	988 
presente 	 .  
Nombre de rencontres effectudes en cumule 	 802  
Nombre moyen de situations recues par jour d'ouverture 
- les 2eme et . 4eme samedis 	 38 
- les ler samedis 	 14  _ 
Nombre de jours d'ouverture par an 	 33 

PROFESSIONNELS : 
Psychologues, Conseiliers Conjugaux - Therapeutes de Couple  
Nombre d'intervenants total dans l'equipe 10  
Nombre d'intervenants par jour d'ouverture 
- les 2eme et Lierne samedis 	 4 
- les I er samedis 	 . 	 3  
Coordinatrice 	 1 
Secretaire + secretariat de la Federation Ile de France 	 - 	1 

OBSERVATIONS  

Lisle d'attente pour commencer l'exercice du droit de visite : 
. le Mai d'attente s'est allonge de plus en plus au flu de Pannee, de 3 mois 
a 6 mois d'attente. 

• Temps de travail effectue benevolement momentanement : (I psychologue) 	866 h 

APCE75/afcce 

POINT RENCONTRE 
Ann& 1998 

- le Budget du Point Rencontre de Paris a ete de 393 500 F.F pour l'annee 199K 

ENFANTS 
Nombre d'enfants concernes • 
Total cumule des enfants recus 

157 
1347 

IN/Ref• rs.4T.B/JG 99.042 
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