
+ extra toelichting!

Voorstellen afdeling Deventer: nieuwe programmapunten 
gelijkwaardig ouderschap en parlementaire enquête bedrijfstak 
familierecht. 

1. Gelijkwaardig ouderschap dient conform de internationale ontwikkelingen ook in 
Nederland te worden ingevoerd als leidend principe in het familierecht. 

Programmatoelichtingstekst:.

Volgens het verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben kinderen recht om verzorgd en 
opgevoed te worden door hun biologische moeder én vader. 
Het  recht op opvoeding en zorg door minimaal beide ouders is een fundamenteel recht van 
kinderen. 
De overheid heeft onterecht vertrouwen gehad in de uitvoering van het familierecht, met als 
resultaat dat cumulatief meer dan 15.000 kinderen per jaar, door negatieve inmenging van één
van de ouders, het contact verliezen met de andere ouder. Hiermee werkt de Staat mee aan 
het schenden van het recht op relatie tussen het kind en de buitengesloten ouder (in de 
meeste gevallen de vader). De SP wil een nieuwe impuls voor gelijkwaardig ouderschap en 
alle vaders de kans geven om voor hun kinderen te zorgen. 
Er zal, in navolging van landen als Frankrijk en met name België, het uitgangspunt  worden 
ingevoerd dat ouders te allen tijde gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de verzorging en 
de opvoeding. Wanneer ouders niet tot een gezamenlijke afspraak komen wordt de 
verantwoordelijkheid egalitair en het verblijf 50-50 ingevuld. Van dit principe kan alleen worden 
afgeweken als ouders aantoonbaar hun kind mishandelen of als de ene ouder de uitvoering 
van de zorgverplichtingen van de andere ouder aantoonbaar frustreert. De SP zal bij gebrek 
aan andere initiatieven op dit punt een nieuw wetsontwerp initiëren.

Extra toelichting:
Volgens het verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben kinderen recht op beide, 
biologische ouders. In artikel 5 wordt bijvoorbeeld gesproken over de plicht van de Staat tot 
respect voor de rechten en verantwoordelijkheden van ouders om het kind leiding te geven. In 
artikel 8 wordt gesproken over de verplichting van de Staat om de basale aspecten van de 
identiteit van het kind, waar familiebanden onderdeel van uitmaken te beschermen en zo nodig
te herstellen.

Volgens het CBS-onderzoek heeft 25% van de kinderen uit huwelijkse scheiding geen contact 
met één van de ouders en 25% heeft slecht contact. Deze cijfers zijn volgens Jan Latten van 
het CBS eerder aan de lage dan aan de hoge kant.
In absolute cijfers betekent dit dat ongeveer 15.000 kinderen cumulatief per jaar geen of slecht 
contact hebben na een huwelijkse scheiding.

Hier komen 19.000 kinderen uit opgebroken samenwoningen bij. We mogen aannemen dat de 
percentages daar minstens even hoog zijn als bij huwelijken. Dat zijn er dan ongeveer 9.500. 
Daar moeten nog 5.000 kinderen worden bijgeteld uit flitsscheidingen en van vaders die hun 
kinderen niet hebben mogen of kunnen erkennen; waarvan naar schatting weer 2.500 met 
problemen. De genoemde getallen zijn door Wim Orbons doorberekend in overleg met het 
CBS. Per saldo hebben ongeveer 27.000 kinderen cumulatief per jaar geen of slecht contact. 
Maar dat kunnen er met beter en uitgebreider onderzoek veel méér blijken te zijn. (Joep 
Zander, ‘gemist vaderschap’, 2006) 



De wet Onkelinx is sinds 4 september in werking getreden bij onze zuiderburen. Belangrijkste 
punten hieruit zijn: gedeeld verblijf, waarborgen bij niet nakoming waaronder paradoxale 
toewijzing ( een ouder die de andere ouder niet respecteert loopt het risico op verlies van 
ouderlijk gezag). 
http://www.f4j.be/documenten/documenten2006/04_09_06_de_bilocatiewet.html
 
Link: http://papa.nl.nu/langeac.html 

http://papa.nl.nu/bilokatie.html 

2. Er dient een parlementaire enquête te komen die  het (dis)functioneren van de 
bedrijfstak familierecht (o.a rechters, kinderbescherming, jeugdzorg) onderzoekt. Bij 
dat onderzoek worden burgers zo direct mogelijk betrokken. 
 

Toelichtingstekst in programma: Het familierecht omvat ongeveer de helft van het totaal aan
gerechtelijke procedures. Hiervan zijn de uitspraken niet openbaar. De klachtbehandeling 
functioneert slecht onder andere omdat ouders en kinderen bang zijn voor represailles. Wat er 
wel naar buiten komt is woede en rampspoed. Voor de tweede kamer is het daardoor al jaren 
moeilijk om er een goed zicht op te krijgen. Dit vereist een flinke inhaalslag. De belangen, de 
omvang van de geldstroom en de ernst van het wanbeleid binnen de totale jeugdzorg is van 
dien aard dat halve maatregelen niet afdoende zijn gebleken. Ter voorbereiding en politieke 
ondersteuning van het voorstel voor een parlementaire enquête kan een zwartboek worden 
gemaakt. De SP zal daartoe samen met ouderorganisaties initiatieven nemen die aansluiten 
op een aantal al bestaande publicaties in boeken, zwartboeken en internet.

Extra toelichting:
Bij de SP komen dagelijks veel klachten binnen over het functioneren van rechters, 
kinderbescherming en jeugdzorg. Er zijn veel voorbeelden van slecht functionerende 
klachtenbehandeling, leugens, valsheid in geschrifte, belangenverstrengeling, misbruik van 
kinderen. De kwaliteit van de jeugdzorg is dusdanig slecht dat we het zinloos achten er nog 
meer geld in te stoppen zoals nu (ook door Agnes Kant) wordt voorgesteld. 
Hoe kan het bijvoorbeeld dat kinderbeschermers erkend feitelijke onwaarheden doorsturen 
naar rechters. Dat ouders bedreigd worden met het afnemen van het contact met hun kinderen
als ze maatschappelijk en politiek protesteren. Dat ambtenaren er niet meer openlijk over 
durven en mogen praten. Dat wetenschappers worden ingekocht om misstanden te 
verzwijgen. 

Dit moet gestopt worden!

Linken: http://joep.nl.nu/bedrijfs.htm  
http://sos-papa.com/fora
http://www.platform-scjf.nl/boeken/text-1.htm
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