-------------------------------------------------------------------------------------------------In verband met de privacy van betrokkenen en de omvang van het volledige
Raadsrapport zijn hieronder alleen de voor de blogpost ‘Vechtscheiding:
rechtsysteem beloont ruziezoek(st)er’ relevante citaten uit de conclusies
opgenomen en het advies van de Raad aan de rechtbank.
Zes jaar geleden is dit gezin ernstig ontwricht geraakt en daar is door moeder
onvoldoende adequaat op gereageerd. Er is gekozen voor rust voor de kinderen i.p.v.
handelen. De Raad erkent dat er voor moeder sprake was van een moeilijke en complexe
situatie, maar daar had bijvoorbeeld inzet van hulpverlening veel in kunnen betekenen.
Moeder heeft geen stimulans/initiatieven laten zien richting kinderen voor contact met
vader.
Vader maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de kinderen, moeder ziet wel
zorg, maar schat de ernst daarvan minder in.
Moeder laat in het onderzoek weinig inzicht zien in wat haar eigen handelen voor effect
heeft voor de kinderen.
De Raad acht het voor een sociaal emotioneel evenwichtige ontwikkeling van de kinderen
nodig dat er contacten komen met hun vader en is van mening dat ondersteuning en
begeleiding hierbij noodzakelijk is. Hoewel de kinderen aangeven dat zij geen omgang
wensen met hun vader vindt de Raad het nodig dat er in hun belang op z’n minst een
aantal begeleide contacten komen zodat hun beeldvorming van vader meer gebaseerd
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gaat worden op eigen en recente belevingen. Voor de kinderen is het belangrijk dat zij
vragen aan hun vader kunnen stellen.
Ja, er is sprake van een bedreigde ontwikkeling van beide kinderen en een
kinderbeschermingsmaatregel wordt noodzakelijk geacht om de bedreiging af te wenden.
De bedreiging bestaat uit:
De sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen wordt bedreigd. Het
beeld dat zij hebben van hun vader is niet goed voor hun ontwikkeling naar emotioneel
evenwichtige en zelfstandige volwassenen en daarbij komen zij niet toe aan een gezonde
identificatie met hun vader.
De bedreiging kan onvoldoende op een andere manier worden weggenomen, omdat
ouders weliswaar achter hulpverlening staan, maar met name moeder zich onvoldoende
realiseert welke moeilijke en zware taak op haar rust. Daarnaast zal zij zelf ondersteund
moeten worden om meer afstand te nemen van haar slachtofferrol want alleen dit biedt
ruimte voor de kinderen om contact met vader aan te gaan.
Moeder heeft na de scheiding de beslissing genomen om contact tussen vader en de
kinderen niet te stimuleren en het te laten rusten. Nu de kinderen groter zijn laat ze het
aan hen over en respecteert ze hun mening. Moeder realiseert zich hiermee onvoldoende
dat de mening van de kinderen eenzijdig gevormd is door de constante aanwezigheid van
degene die hen opvoedt en verzorgt en door de afwezigheid van in dit geval hun eigen
vader. Moeder onderschat hiermee haar eigen invloed op de beeld en meningsontwikkeling van de kinderen.
Moeder lijkt haar eigen angsten en gevoelens van onveiligheid overgedragen te hebben
op de kinderen. Zij ziet zichzelf als slachtoffer van vader en deze rol hebben de kinderen
overgenomen. Zij zien hun vader als degene die hun rust verstoort, hun leven steeds
overhoop gooit en dreigt hen van alles aan te doen, terwijl vader, op praktisch gebied, al
zes jaar niet meer in hun leven is.
Zolang moeder in haar slachtofferrol blijft, zal het voor de kinderen moeilijk zijn om een
onbelast contact met hun vader aan te gaan.
De Raad doet geen uitspraak over hetgeen er in het verleden juridisch is gebeurd want
daar is de rechtspraak voor. Niettemin blijft moeder de verantwoordelijkheid houden om
vader een eigen plek te geven in het leven van de kinderen. Moeder heeft hier
onvoldoende naar gehandeld.
Zolang moeder nog in een slachtofferrol verkeert heeft zij geen controle over haar eigen
leven en zal vader dit verweten worden.
De Raad is van mening dat er in het belang van de kinderen contacten gerealiseerd
moeten worden tussen vader en de kinderen. Dit zal moeten plaatsvinden onder
begeleiding van hulpverlening en in het kader van een ondertoezichtstelling omdat de
kinderen zich, maar verwachting, hiertegen zullen verzetten en de Raad inschat dat
moeder hen hierin onvoldoende kan stimuleren, omdat moeder zich slachtoffer voelt.
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11. Advies
De Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de kinderrechter om de minderjarigen
kinderen [namen en geboortedata] onder toezicht te stellen van Bureau Jeugdzorg Noord
Brabant voor de periode van één jaar.
De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank om een omgangsregeling
vast te stellen, in die zin dat er begeleid omgang zal plaatsvinden tussen vader en de
minderjarigen kinderen [namen en geboortedata].
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