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 Maatwerk of onbegonnen werk?

 EB 2017/2     

   In zijn artikel ‘De maatwerkbeslissing gezag; uitge-
kleed gezag of een geschikte pasvorm voor voortge-
zet gezamenlijk gezag’ ( EB 2016/61 ) gaat Ivo Pieters 
in op de ontwikkeling in de jurisprudentie, waarin – 
kort samengevat – gezamenlijk gezag onder voor-
waarden in stand wordt gelaten of toegekend. In 
deze bijdrage borduur ik kort voort op de voorstellen 
van Pieters aan de hand van de vraag of de praktijk, 
of concreter, de ouders – en feitelijk nog concreter 
vooral hun kinderen – geholpen zullen zijn met der-
gelijke handreikingen. Zoals Pieters zelf signaleert, 
is het niet de bedoeling dat deze weer een bron van 
conflicten worden. Daarbij komt de vraag naar exe-
cutiemogelijkheden van een dergelijke beslissing 
aan de orde.     

  1.  Inleiding   

 In zijn artikel beschrijft Pieters hoe in de praktijk blijk-
baar behoefte is aan maatwerk als het gaat om gezamen-
lijk gezag, maar signaleert hij ook hoe de wet de mogelijk-
heid hiertoe niet biedt. Dit laatste wordt ook gesignaleerd 
in commentaren op uitspraken waarin een zogenaamde 
maatwerkbeslissing is gegeven. Pieters adviseert om de zo-
genaamde maatwerkbeslissingen te registreren in het Cen-
traal Gezagsregister. 
 Pieters analyseert voor welke situaties een maatwerkbeslis-
sing zinvol kan zijn en schrijft positief te staan tegenover 
deze ontwikkeling. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de prak-
tijk gebaat is bij wat meer handreikingen aan de ouders met 
betrekking tot de vraag voor welke ‘deelonderwerpen’ nog 
wel een gezamenlijke beslissing nodig is en voor welke niet. 
Daarbij zou een wettelijke regeling van de maatwerkbeslis-
sing een goede toepassing daarvan de praktijk ten goede 
kunnen komen.     

  2.  De maatwerkbeslissing meer in detail   

 Als voorbeeld van onderwerpen waarvoor een maatwerk-
beslissing meer duidelijkheid kan bieden, noemt Pieters on-
der andere veranderingen van woonplaats, (para)medische 
behandelingen en geloofskeuze. Per onderwerp zou kunnen 
worden aangegeven wie mag beslissen. 
 Hoewel dit in hoofdlijnen de onderwerpen zijn die vaak on-
derwerp van geschil zijn, kan ik mij vanuit de praktijk voor-
stellen dat een dergelijke maatwerkbeslissing een groot 
aantal pagina’s zou omvatten en daarmee een omvangrijke 
 detail beslissing zou worden. Deze ‘categorieën’ van onder-
delen van het gezag zijn immers nog heel ruim geformu-
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leerd en laten ruimte voor nog veel meer concrete vragen en 
beslismomenten voor de ouders. 
 Om als voorbeeld geloofskeuze uit te werken: gaat het om 
inschrijving van een kind bij een bepaalde kerk, gaat het om 
het in de praktijk belijden van een geloof (bijvoorbeeld bid-
den voor het eten), gaat het om wekelijks bezoek aan een 
kerkdienst, gaat het om deelnemen aan bepaalde activitei-
ten (bijvoorbeeld het kerstfeest van school of het doen van 
communie)? Een ander voorbeeld. Bij ‘echte’ medische han-
delingen, zoals bijvoorbeeld het besluit over een operatie, 
kunnen we ons vermoedelijk makkelijk een voorstelling 
maken. Maar wat te doen als het gaat om toedienen van be-
paalde medicatie of een behandeling door bijvoorbeeld een 
osteopaat. Of in de geestelijke gezondheidszorg, wat te doen 
met therapeuten en coaches, gaat het bijvoorbeeld om toe-
stemming van de andere ouder als het de inschakeling van 
een BIG-geregistreerd persoon betreft? 
 Het meer in detail uitwerken hoe te handelen bij toekom-
stige gezagsgeschillen doet mij denken aan de ouderschaps-
plannen waarin ouders sinds de explosie aan verhuisge-
schillen een goede (gedetailleerde) regeling voor verhuizing 
willen opnemen. Uit de jurisprudentie blijkt dat ouders die 
bijvoorbeeld afspreken binnen welke grenzen of aantal kilo-
meters zonder toestemming van de andere ouder mag wor-
den verhuisd, alsnog voor een rechter kunnen belanden. In 
een zaak voor het Hof Amsterdam hadden ouders wel een 
aantal kilometers bepaald, maar was blijkbaar niet duidelijk 
vanaf welke plek de kilometers moesten worden berekend. 
Uiteindelijk hakte het hof hierover een knoop door (Hof Am-
sterdam 16 april 2013,  ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3919 ). De 
vraag is derhalve uiteindelijk: zal een gedetailleerde maat-
werkbeslissing ouders en kinderen helpen?     

  3.  Kruisjesmodel   

 Pieters beschrijft in dat kader hoe zijns inziens een maat-
werkbeslissing ouders richting kan geven en ouders wellicht 
tot overzichtelijke ouderschapsplannen kunnen komen. 
Door de koppeling met het ouderschapsplan springt onmid-
dellijk het “kruisjesmodel’’ van Van Leuven in herinnering. 
Van Leuven ontwikkelde in de praktijk na 1998 het zorgmo-
del – en ouderschapsplan avant la lettre – om ouders een 
handvat te bieden hoe beslissingen binnen het gezamenlijk 
ouderlijk gezag te nemen. Per onderwerp (school, medisch, 
sport, kapper, piercing/tatoeage) kon in dit schematisch 
model met een kruisje worden ingevuld voor welk onder-
deel een ouder alleen mocht beslissen, een beslissing alleen 
mocht worden genomen met instemming van beider ouders 
of wel door één van de ouders, maar na overleg met de an-
der. Dit kruisjesmodel komt nog steeds terug in bepaalde 
modellen van een ouderschapsplan. Dit kruisjesmodel (zie 
C. van Leuven en A. Hendriks,  Kind in bemiddeling , bijlage 3) 
zou ingevuld ook als bijlage kunnen worden toegevoegd aan 
de maatwerkbeschikking of daarin kunnen opgenomen.     
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  4.  Signalering: voor welke ouders?   

 Vermoedelijk zullen de ouders die met behulp van de maat-
werkbeslissing een ouderschapsplan maken, echter niet de 
ouders zijn die uiteindelijk bij de rechter belanden omdat zij 
een maatwerkbeslissing nodig hebben. 
 Allereerst lijkt het me zinvol te bezien voor welke ouders 
een maatwerkbeslissing tot op heden nodig is geweest. Het 
gaat in ieder geval om situaties waarin er (nog) geen sprake 
is van het klem- of verloren criterium, maar kinderen toch 
last kunnen hebben van het feit dat hun ouders het niet eens 
zijn. Het gaat in ieder geval om ouders die het niet (mak-
kelijk) eens zijn. De kinderombudsman maakte in een rap-
port al het onderscheid in drie categorieën ouders qua mate 
van conflict (M.N. Baracs, E.J.M. Vreeburg-Van der Laan Bsc, 
 Vechtende ouders, het kind in de knel , Adviesrapport over het 
verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen, 
31 maart 2014). De maatwerkbeslissing zal in de meeste ge-
vallen nodig zijn voor de meest conflictueuze groep. Met 
wat voor beslissing zijn zij geholpen? 
 De maatwerkbeslissing is tot nu toe gegeven in vastgelopen 
zaken, waarin de kern van de zaak was dat ouders niet sa-
men konden beslissen. Het zou erg interessant zijn te weten 
hoe het de ouders met een zogenaamde maatwerkbeslissing 
is vergaan. Heeft de beschikking hen geholpen bij het ne-
men van beslissingen? Een eerste vraag is of het is gelukt op 
deze manier wel uitvoering te geven aan het gezamenlijk 
gezag. Een tweede vraag is waar de knelpunten zich voor-
deden als dat niet zo was. Zijn er al ouders bij de rechter te-
ruggekeerd die alsnog of alweer om een beslissing vroegen, 
bijvoorbeeld om het gezamenlijk gezag alsnog op te heffen 
of op grond van  art. 1:253a  BW? Wetende dat de eerste uit-
spraak van het hof al uit 2010 stamt, zou het mogelijk moe-
ten zijn hierover informatie te verkrijgen.     

  5.  Sancties en effectiviteit   

 Wat te doen als de maatwerkbeslissing niet conform be-
schikking wordt uitgevoerd? Globaal zijn er twee situaties 
mogelijk: de ouder die met het “uitgekleed gezag’’ is belast, 
houdt zich niet aan de beschikking. Ofwel, hij/zij laat de 
andere ouder niet zelf beslissingen nemen, maar is het niet 
eens (wat mag) of laat haar/hem geen beslissingen nemen. 
In de praktijk: een moeder maakt bijvoorbeeld een afspraak 
bij de tandarts een gaatje in het gebit van haar kind te laten 
vullen, de vader gaat de tandarts vertellen dat als hij dat gaat 
doen, hij dan een probleem met hem krijgt. Moeder zal dan 
een procedure kunnen starten om vader alsnog het gezag 
te laten ontnemen. Feitelijk betekent dit dat er een nieuwe 
gerechtelijke procedure nodig is, maar in de praktijk dat er 
soms alsnog geen beslissing wordt genomen of een beslis-
sing wordt geforceerd waar een ouder het niet mee eens is. 
 De andere situatie is die waarin de ouder die het ‘aangekle-
de’ gezag heeft en dagelijkse beslissingen zelf mag nemen 
maar de ander niet, de toestemming wel nodig heeft, maar 
niet vraagt (en dus alleen zijn/haar zin doordrukt). De vraag 
naar de sancties is hier ingewikkelder, het enige alternatief 
is eigenlijk te concluderen dat deze constructie ook niet 

werkt (het kind dan misschien wel klem of verloren raakt) 
en het gezamenlijk gezag alsnog moet worden opgeheven. 
Ook dan is een procedure nodig en in de tussentijd is er geen 
oplossing. Het ontnemen van het gezag aan moeder (de wel 
toegepaste paradoxale beslissing als het gaat om hoofdver-
blijf en omgang) is in deze zaken juist in strijd met het feit 
dat moeder voornamelijk mag beslissen. 
 Samengevat is in beide situaties (opnieuw) een gerechtelijke 
procedure nodig en is er in de tussentijd geen oplossing. Cri-
tici, ook genoemd in het artikel van Pieters, signaleren al dat 
op deze manier de maatwerkbeslissing een nieuw wapen in 
de strijd tussen de ouders kan worden. 
 Ouders die geen beslissingen samen kunnen nemen, kun-
nen dit vermoedelijk ook nog niet na een maatwerkbeschik-
king. Illustratief hiervoor acht ik de goede voornemens van 
ouders die een gedetailleerde verhuisregeling in een ou-
derschapsplan opnamen. Deze ouders verdienen een com-
pliment omdat zij indachtig de gedachte achter het ouder-
schapsplan (als ouders gaan scheiden dienen zij goed over 
de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen na te 
denken) afspraken hebben gemaakt, maar uiteindelijk doet 
zich een situatie voor die niet omschreven is en belanden 
ouders alsnog voor de rechter.     

  6.  Maatwerk in de beschikking of in de 
wettelijke gezagsregeling?   

 Het lijkt erop dat de in 1998 gekozen gezagsconstructie 
thans in de praktijk knelt. Al bijna tien jaar geleden onder-
zochten Van Rooijen (C. van Rooijen,  Scheiden zonder vrij-
heid , Nijmegen: WLP 2007) en Jeppesen (C.G. Jeppesen de 
Boer,  Joint Parental Authority , Antwerpen: Intersentia 2008) 
in het kader van hun proefschriften verschillende gezags-
constructies, onder andere via rechtsvergelijking. In hun 
onderzoeken werden andere vormen van gezag dan de Ne-
derlandse vorm van gezamenlijk gezag beschreven. Een an-
dere vorm van gezag is om beslissingen te koppelen aan de 
soort beslissing die moet worden genomen, zoals bijvoor-
beeld binnen het gezag een beslissing over ‘relocation.’ Wel-
licht is met het verstrijken van de tijd een herbezinning op 
het gezag noodzakelijk. Een herbezinning kan leiden tot een 
wijziging van de wettelijke regeling in plaats van het creë-
ren van maatwerk waar de wet die mogelijkheid thans niet 
biedt, maar de praktijk daar wel behoefte aan heeft. 
Jeppesen pleitte in haar proefschrift voor een terugkeer 
naar het voortzetten van gezamenlijk gezag na scheiding op 
verzoek. Het ouders bewust laten kiezen voor gezamenlijk 
gezag biedt volgens haar een duidelijk kader (namelijk een-
hoofdig gezag) aan ouders die dat niet kunnen of willen en 
houdt gezamenlijk gezag wel beschikbaar voor ouders die 
daarvoor kiezen. Jeppesen concludeerde dat een dergelijke 
benadering tot een  effectieve  gezagsuitoefening kan leiden 
en de behoefte aan gedetailleerde regelgeving (of recht-
spraak, BC) kan verminderen.     

T2b_EB_1701_bw_V1C.indd   6T2b_EB_1701_bw_V1C.indd   6 1/10/2017   10:06:07 PM1/10/2017   10:06:07 PM



7Afl. 1 - januari 2017EB  2017/2

Artikelen MAATWERK OF ONBEGONNEN WERK?

  7.  Conclusie   

 In het artikel van Pieters komt het dilemma tussen funda-
menteel en praktisch denken over gezag helder naar voren. 
De fundamentele gedachte: wat heb je aan gezag, als je toch 
niets mag en is het dan nog wel gezag? De praktische ge-
dachte: hoe kunnen we ouders een oplossing bieden als sa-
men beslissingen nemen moeilijk is, maar we dat op grond 
van de huidige wet toch nodig vinden. Is er een wetswijzi-
ging nodig om de maatwerkbeslissing wettelijk te veranke-
ren of is er een wijziging van de wettelijke gezagsregeling 
nodig? 
 In het kader van de door het Ministerie van Justitie naar 
aanleiding van de motie Recourt uitgezette ‘divorce chal-
lenge’ lijkt 18 (!) jaar na de wetswijziging ook een ‘custody 
challenge’ nodig. Voordat echter de wet wordt veranderd 
of maatwerkbeslissingen in detailbeslissingen verzanden, 
acht ik essentieel dat wordt onderzocht wat het effect van 
de maatwerkbeslissingen tot op heden is geweest. Immers, 
pas als bekend is of de maatwerkbeslissing werkt en niet 
slechts een nieuw wapen in de strijd tussen vechtende ou-
ders kan zijn, kan worden voorkomen dat maatwerk onbe-
gonnen werk wordt.          
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