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In deze bijdrage wordt teruggeblikt op de periode rond de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Auteur kijkt naar de
initiatieven die toen al bestonden, welke initiatieven en onderzoeken daar sindsdien bij zijn gekomen en stelt de vraag
centraal of de vechtscheiding over vijf jaar weer echtscheiding kan zijn. Zij concludeert dat verplichte mediation geen
oplossing voor de problematiek is, maar dat er maatwerk beschikbaar dient te zijn. Dit maatwerk bestaat onder andere uit
aandacht voor het relationele in de beginfase van uit elkaar gaan en concretere begeleiding van contact in een latere fase.

1. Inleiding

Sinds vijf jaar is het voor ouders die gaan scheiden verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.[2] Dit eerste lustrum was
aanleiding voor een aantal publicaties over de effectiviteit van het ouderschapsplan, waarin met name de vraag centraal
staat of de situatie voor kinderen van scheidende en gescheiden ouders in de afgelopen jaren is verbeterd. Daarbij komt dat
sinds enige tijd de zogenoemde vechtscheiding ook in grote belangstelling van de media staat. Aanleiding hiervoor waren
veelal familiedrama’s, waarbij hele gezinnen de dood vonden of soms kinderen en één ouder, van wie de ouders in zo’n
vechtscheiding waren beland.

In de aanloop naar de totstandkoming van deze nieuwe wet in 2009 is al veel geschreven over de zin (en onzin) van het
verplichte ouderschapsplan en vooral over de vraag welke middelen konden worden ingezet om de doelstellingen van de
nieuwe wet te bereiken. Hoewel de gedachte van een ouderschapsplan (ouders in een vroeg stadium laten nadenken over
de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen) alom sympathiek werd bevonden, was er veel kritiek op het verplichte
karakter ervan op het moment van indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding. In deze bijdrage wordt teruggeblikt op
de situatie toen, wordt geanalyseerd in hoeverre er vijf jaar later daadwerkelijk stappen vooruit zijn gezet om de situatie voor
kinderen en hun ouders te verbeteren. Ook wordt gekeken wat er nog meer kan èn moet gebeuren om over weer vijf jaar de
vechtscheiding weer ‘gewoon’ echtscheiding te laten zijn en de vechtscheiding, waardoor kinderen ècht in de knel raken,
een uitzondering.

2. ‘Toen’

In de aanloop naar de totstandkoming van de huidige wet waren twee wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede
Kamer. Het eerste betrof het initatiefwetsvoorstel Luchtenveld[3] en het tweede het (regerings)wetsvoorstel Donner.[4] In
het wetsvoorstel Luchtenveld was de mogelijkheid van de buitengerechtelijke scheiding opgenomen. Dit wetsvoorstel
sneuvelde in 2006 in de Eerste Kamer, waarna het wetsvoorstel Donner (waarin geen voorstel voor een
buitengerechtelijke scheiding was opgenomen) na verschillende amendementen leidde tot de huidige wettekst. Belangrijke
doelstellingen van beide wetsvoorstellen waren de scheidingsprocedure te vereenvoudigen, partijen zo veel mogelijk zelf
verantwoordelijkheid te laten dragen en – geciteerd uit het wetsvoorstel Donner – ’ouders goede afspraken te laten maken
opdat onnodige conflicten nadien worden voorkomen’.[5] Vooral dit laatste was van groot belang omdat al jarenlang uit
onderzoek blijkt dat een aanhoudend conflict het meest schadelijk is voor kinderen in scheidingssituaties.[6]

In de periode van behandeling van beide wetsvoorstellen is veel geschreven over de technische aspecten van de
nieuwe wet (ontvankelijkheid gekoppeld aan de verplichting om een ouderschapsplan in te dienen), maar
vanzelfsprekend ook over de verwachtingen of de nieuwe wet aan de beoogde doelstellingen zou voldoen.[7]Met name het
verplichte karakter kon op kritiek rekenen.

Antokolskaia en Coenraad voorspelden op basis van hun rechtsvergelijkend onderzoek dat het verplichte
ouderschapsplan bij beëindiging van informele relaties een volledig dode letter zou zijn.[8] Zij wezen erop dat het positief
stimuleren van het maken van afspraken over kinderen in andere Europese landen gebruikelijker is dan (uniek in
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Nederland) het verplicht maken van afspraken van kinderen als voorwaarde voor echtscheiding en achtten deze
constructie niet zinvol. Zelf schreef ik over het gemis van de koppeling en inzet op mediation bij het opstellen van het
ouderschapsplan.[9] Met betrekking tot het verplichte karakter gaf ik zelf aan een verplichting niet zinvol te achten, nu niet
voor alle ouders op hetzelfde moment dit een goed middel zou zijn en pleitte ik ervoor om mediation beschikbaar te
stellen op het moment dat ouders hiervoor bewust zouden kiezen.[10] Juist in scheidingssituaties is immers maatwerk
nodig.[11] Bovendien was op dat moment al duidelijk dat een verplichting niet voor alle ouders nodig was, omdat veel ouders
(gelukkig) al in staat waren, al dan niet in mediation, samen een ouderschapsplan op te stellen ofwel, voordat de wettelijke
term ingeburgerd raakte, een zorgmodel invulden of een kinderconvenant opstelden. Voor de ouders die zeer conflictueus
uit elkaar gingen, was de inschatting dat deze verplichting niet zou helpen. De ruzies zouden daarvoor te hevig zijn en de
wet bood ook de ‘ontsnappingsmogelijkheid’ om de rechtbank nevenvoorzieningen over de kinderen te laten treffen op het
moment dat het ouders niet lukte om een (door beide ouders ondertekend) ouderschapsplan ter bekrachtiging aan de
rechter te overleggen. Voor de tussencategorie ‘komen er uit zichzelf niet uit, maar met een zetje en een wettelijke
verplichting misschien wel’ was de vraag of het ouderschapsplan ertoe zou leiden dat ouders zelf afspraken zouden maken
(zonder daarbij overheidshulp nodig te hebben) en of deze afspraken duurzamer zouden zijn dan wanneer een rechter deze
zou hebben opgelegd.

Naast de zoektocht naar de beste wetgeving voor deze problematiek stonden in de praktijk de ontwikkelingen ook niet
stil. In Nederland werd ‘collaborative divorce’ (overlegscheiding) geïntroduceerd en ook binnen de rechterlijke macht werd
naar conflictoplossing op maat gezocht. In dat kader werd bijvoorbeeld de regierechter geïntroduceerd.[12]

3. ‘Intussen’

Wat is er in de tussentijd gebeurd en nieuw of anders dan vijf jaar geleden?

3.1 De buitengerechtelijke scheiding: terug van weggeweest[13]

Zeven jaar nadat het wetsvoorstel Luchtenveld sneuvelde, heeft Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven
een conceptwetsvoorstel Scheiden zonder Rechter opgesteld, nu in het regeerakkoord was afgesproken dit te regelen. In
het concept wordt voorgesteld om het voor scheidende partijen zonder kinderen[14] mogelijk te maken om, indien zij
overeenstemming hebben over de scheiding, het huwelijk via de ambtenaar van de burgerlijke stand te laten ontbinden.[15]
Het wetsvoorstel is opengesteld voor internetconsultatie. Onder andere de Raad voor de rechtspraak en de Vereniging
van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) hebben commentaar op het concept wetsvoorstel gegeven.
Kort samengevat vreest de Raad voor de rechtspraak ironisch genoeg een werkdruktoename bij de rechterlijke macht en
zet vraagtekens bij de beoogde vereenvoudiging van de procedure en kostenbesparing die het voorstel moet opleveren,
de mogelijkheden van internationale erkenning en vooral bij de vraag hoe nevenvoorzieningen (alleen de echtscheiding
vindt buitengerechtelijk plaats) tot stand komen, vanwege het risico dat partijen niet alle zaken goed regelen en na de
echtscheiding alsnog de rechter moet worden ingeschakeld.[16] De vFAS noemt het concept wetsvoorstel zorgelijk voor
wat betreft risico’s voor de burger en ronduit zwak wat betreft de aangevoerde argumentatie.[17]

3.2 De Wet registermediator

VVD-kamerlid Ard van der Steur stelde een initiatiefwetsvoorstel Wet registermediator op, dat uit drie onderdelen bestaat:
de Wet registermediator, de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation
in het bestuursrecht.[18] Van der Steur pleit voor regulering van mediation onder andere door een nationaal register in te
stellen, waardoor het beroep van mediators wordt gereguleerd en hun kwaliteit wordt bevorderd. Ook wordt de
mediationovereenkomst in het wetsvoorstel gedefinieerd.[19] In het wetsvoorstel bevordering van mediation in het burgerlijk
recht wordt in artikel 293 lid 4 Rv de mogelijkheid opgenomen dat de registermediator die een scheidingsmediation
(echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap) heeft gedaan bij de rechter het verzoekschrift tot echtscheiding
kan indienen en de rechter de echtscheiding of ontbinding van het partnerschap kan uitspreken. Voorwaarde hiervoor is dat
er geen voorlopige voorzieningen hoeven te worden getroffen en er geen nevenverzoeken worden ingediend.

De reden voor deze specifieke bepaling is dat de registermediator een executoriale titel voor het convenant (als zijnde
vaststellingsovereenkomst) kan verzoeken, maar geen verzoekschrift zou kunnen indienen.[20]

Het wetsvoorstel heeft tot veel reacties geleid onder andere van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), die per 1 januari
2014 is opgericht (tegelijkertijd met opheffing van het Nederlands Mediation Instituut).[21] Het voormalig register van het
Nederlands Mediation Instituut wordt nu beheerd en bijgehouden door de Stichting Kwaliteit Mediators. Het voert te ver
om in dit artikel op alle positieve reacties en kritiek in te gaan. Via de website van de MfN zijn het verloop van het
wetsvoorstel en de reacties daarop te volgen. Van der Steur heeft de reacties verwerkt, hetgeen heeft geleid tot een
gewijzigd voorstel van wet dat onlangs is ingediend.[22]

3.3 Mediation Richtlijn
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De Mediation Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 (Richtlijn
2008/52/EG) betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken is bij wet van 5
november 2012 in Nederland geïmplementeerd (Stb. 2012, 570). Over de Richtlijn en de implementatie daarvan is met
name in mediationliteratuur veel geschreven.[23] De wet ziet op grensoverschrijdende burgerlijke en handelsgeschillen en
niet specifiek op het familierecht.[24] Belangrijk in het kader van dit artikel om te vermelden is dat in de wet vrijwilligheid van
mediation een uitgangspunt is.

4. ‘Nu’

4.1 Evaluaties

Vijf jaar na de invoering van het verplichte ouderschapsplan zijn er de eerste ervaringen, onderzoek en conclusies. Door
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: WODC)
is een evaluatieonderzoek verricht in de vorm van een eerste verkenning. De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van
bestaande data, literatuuronderzoek, expertmeetings en interviews met professionals. Er is niet geëvalueerd of getoetst
hoe het effect van het ouderschapsplan in de praktijk is, daarvoor verwijzen de onderzoekers naar andere
wetenschappelijke onderzoeken aan universiteiten die nog gaande zijn.[25] De onderzoekers geven dan ook expliciet aan
dat uit dit onderzoek geen harde empirisch onderbouwde conclusie kan worden getrokken over de effectiviteit van het
ouderschapsplan. Dit laatste werd in de media wel gedaan, hetgeen tot berichtgeving leidde als ‘het ouderschapsplan
stimuleert vechtscheidingen’.[26] Uit het onderzoek blijkt in ieder geval niet dat het ouderschapsplan tot meer
vechtscheidingen leidt. Uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak blijkt bijvoorbeeld ook dat het aantal
gemeenschappelijke verzoeken de afgelopen jaren is gestegen, hoewel daarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat
niet inzichtelijk is gemaakt bij welke van deze verzoeken minderjarige kinderen waren betrokken. De onderzoekers
concluderen wel dat meer ouders er klaarblijkelijk in slagen afspraken over kinderen vast te leggen.

De onderzoekers werken uit welke vraagtekens er nog bij de interpretaties van hun onderzoek kunnen worden gezet. Met
betrekking tot het welbevinden van kinderen merken zij op dat in het Scholieren & Gezinnen onderzoek uit 2013 van de
Universiteit Utrecht twee groepen kinderen zijn vergeleken, kinderen van voor de invoering van het ouderschapsplan en
daarna. De mate van ouderlijke conflicten verschilde niet tussen de twee groepen. In de groep kinderen van voor het
ouderschapsplan waren de huidige conflicten wel verminderd na de scheiding, terwijl in de groep kinderen van na het
ouderschapsplan de mate van huidige conflicten op hetzelfde niveau lag als na de scheiding. De onderzoekers merken op
dat deze verschillen kunnen samenhangen met het feit dat de scheiding van de kinderen van voor het ouderschapsplan
langer geleden is (zeven jaar) dan van de kinderen van na het ouderschapsplan (drie jaar). Meer technisch gezegd: de
onderzoekers concluderen dat de conflicten niet zonder meer kunnen worden toegeschreven aan het ouderschapsplan,
maar gecontroleerd moet worden voor de invloed van andere factoren (zoals tijdsverloop).

Zoals aangegeven, werd er in de discussie over de totstandkoming van de nieuwe wet opgemerkt dat een verplichting
voor àlle ouders niet zinvol zou zijn. Uit interviews die zijn gehouden in het kader van het WODC onderzoek blijkt dat
advocaten en mediators inmiddels inderdaad drie categorieën onderscheiden:[27]

1. Samenwerkende ouders;
2. Vechtende ouders;
3. Een groep er tussenin.

Spruijt daarentegen is stellig in zijn conclusie dat de verplichte invoering van het ouderschapsplan tot meer
vechtscheidingen althans meer conflicten leidt. Hij concludeert dat de invoering van het gezamenlijk gezag en het
verplichte ouderschapsplan tot een verslechtering van de situatie van scheidingskinderen hebben geleid.[28] Betekenen de
conclusies van Spruijt dat de wetswijzigingen van 1998 en 2009 weer moeten worden teruggedraaid in het belang van de
scheidingskinderen? Spruijt spreekt van goede bedoelingen van de wetgever, die er echter niet toe leiden dat de situatie
voor scheidingskinderen is verbeterd. Naar mijn mening is spreken van ‘goede bedoelingen’ een understatement. De
overheid legt expliciet normen neer voor het familierecht, welke normering sinds 2009 nog sterker is geworden onder
andere door opname in de wet van de plicht van de gezagsouder om de band met de andere ouder te bevorderen (ook
buiten echtscheiding) en de plicht van de omgangsgerechtigde ouder tot omgang met zijn of haar kind. Dat gedeeld
ouderschap norm is, is inmiddels in veel andere landen ook het geval.[29] Op dit moment zijn er geen initiatieven vanuit de
overheid om deze wetswijzigingen weer terug te draaien, hetgeen betekent dat we ervan kunnen uitgaan dat naar andere
manieren moet worden gezocht om de situatie van scheidingskinderen te verbeteren. Spruijt geeft aan dat de oorzaak van
het niet verbeteren is gelegen in het feit dat het ouderlijk conflict niet wordt verbeterd en stelt, ook op basis van ervaringen in
het buitenland voor om drie counselingsgesprekken verplicht te stellen of in ieder geval dringend te adviseren.

Dit betekent een terugkeer naar de centrale vraag hoe het ouderlijk conflict kan worden verminderd. We weten al lange
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tijd dat de scheidingsmelding daarin een belangrijke factor is. Al eerder is geconcludeerd dat mediation een goed forum
biedt om aandacht te besteden aan de relationele aspecten van de scheiding (naast de zakelijke en juridische) en in
samenhang daarmee de communicatie tussen de partners/ouders.[30]

4.2 Denktank ‘Closing the gap: Research, Practice, Policy, and Shared Parenting’

Met de blik op het buitenland zijn de conclusies van een in de Verenigde Staten door de Association of Family and
Conciliation Courts bijeengeroepen interdisciplinaire denktank interessant. In deze denktank zaten 32 deskundigen op het
terrein van het familierecht (variërend van juridische academici, juristen/advocaten, beleidsmakers en sociale
wetenschappers) die in januari 2013 drie dagen bij elkaar kwamen om in kaart te brengen welke issues er (nog) leven
over gedeeld ouderschap en de rol die onderzoek op dit terrein speelt.[31]

Hoewel gedeeld ouderschap in veel landen uitgangspunt is (qua samen beslissen en samen tijd delen) is het nog niet
eenvoudig beleid te ontwikkelen dat ertoe leidt dat kinderen opgroeien in een situatie na scheiding waarin het contact met
beide ouders behouden blijft en er niet voortdurend conflicten zijn.[32] Met betrekking tot gedeeld ouderschap en het
vraagstuk ‘tijd verdelen of ouderschap delen’ concludeert de denktank dat wettelijk vastleggen hoeveel tijd dit precies
moet zijn niet zal werken, juist omdat er geen sprake is van ‘one size fits all’. Volgens de denktank is de meest effectieve
manier om te beslissen casusspecifiek en aan de hand van ‘family functionality’ ofwel concrete factoren zoals de manier
een leefwijze waarop het gezin functioneert (in plaats van abstracte begrippen zoals ‘eerlijk’). De denktank noemt ook
‘parallel ouderschap’ als vorm van gedeeld ouderschap.[33] Om een simpel voorbeeld uit het rapport van de denktank te
noemen: dient gedeeld ouderschap op dezelfde manier te worden ingevuld bij jonge kinderen (onder basisschoolleeftijd),
van basisschoolleeftijd en tieners, bij in harmonie verlopende scheidingen dan wel vechtscheidingen en hoe kan en moet
gedeeld ouderschap worden ingevuld wanneer er sprake is van huiselijk geweld?[34]

De denktank is unaniem van oordeel dat gedeeld ouderschap het risico in zich bergt van voortdurend conflict en
compromis zoeken in het belang van het kind. Duidelijk is wel dat delen van ouderschap goed is, maar nog onduidelijk is
in welke mate precies. De voordelen van gedeeld ouderschap kunnen immers wegvallen als zich bepaalde
omstandigheden voordoen, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld. Voor deze gezinnen is wellicht een andere beslissing
beter.[35]

4.3 Rapport Kinderombudsman

Sinds de aanstelling van de Kinderombudsman in 2011 heeft hij al enkele rapporten geschreven over kinderen en
scheiding, zoals het rapport over de bijzondere curator.[36] Op 4 april 2014 presenteerde de Kinderombudsman zijn
rapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in
vechtscheidingen’ (hierna: rapport Kinderombudsman).[37] De Kinderombudsman maakt in dat rapport een onderscheid
tussen drie categorieën ouders, waarbij direct opvalt dat deze indeling overeenkomt met de driedeling die ook in het WODC-
rapport wordt gemaakt:

1. De ouders die in zekere mate van harmonie en overleg (al dan niet met behulp van vrijwillige mediation) komen
tot afspraken over invulling van hun ouderschap, die tot (redelijke) tevredenheid is van alle betrokken partijen.

2. De ouders bij wie de emoties zo hoog oplopen dat zij het gesprek met elkaar alleen kunnen voeren met
professionele begeleiding, en bij wie de afspraken zeer moeilijk tot stand komen. Zij bevinden zich op het randje
van een vechtscheiding.

3. De ouders bij wie de onderlinge communicatie louter zeer conflictueus verloopt en bij wie het treffen van de
ex-partner een doel lijkt te zijn geworden. Zij verliezen het belang van de ander en van de kinderen uit het oog
en staan continu in de vechtstand[38]

In hoofdstuk drie van zijn rapport geeft de Kinderombudsman een (niet volledig) overzicht van verschillende instrumenten
en interventies die er in het land zijn om de situatie voor ouders en hun kinderen te verbeteren, samengevat in de term
‘scheidingsketen’.[39] Daarbij maakt hij een onderscheid tussen initiatieven die gericht zijn op de ouders zelf, specifiek op
de kinderen of voor het hele gezin en in vier fasen: strijd voorkomen, strijd signaleren, strijd stoppen en schade beperken.
Ook noemt hij ontwikkelingen in de rechterlijke macht, zoals het vragenmodel.[40] Op basis van zijn analyses komt de
Kinderombudsman tot een stappenplan, dat is ingedeeld in concrete voorstellen. De indeling van het stappenplan
onderschrijf ik van harte (soorten ouders, soorten hulp, welke fase van het conflict), alleen komen de verplichte mediation en
verplichte scheidingseducatie in het stappenplan wat uit de lucht te vallen, nu slechts de verwijzing naar wat in andere
landen mogelijk is hiervoor de onderbouwing lijkt.

De Kinderombudsman stelt bijvoorbeeld voor om maximaal drie sessies voor ouders te verplichten (en te vergoeden),
waarin zij verplicht voor mediation of een overlegscheiding kiezen en waarin zij scheidingseducatie krijgen. De
Kinderombudsman gaat in zijn rapport niet specifiek in op situaties waarin er sprake is van huiselijk geweld.[41] Is verplichte
mediation ook zinvol voor deze gezinnen? De denktank concludeerde van niet. Ook psychiater en mediator Rembrandt
Zuijderhoudt achtte verplichte mediation in zijn plenaire lezing op het jaarlijks vFAS congres in 2014 niet zinvol wanneer
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wordt gekeken naar persoonlijkheidsproblematiek.

Zoals de Kinderombudsman zelf ook concludeert, kunnen de verschillende instrumenten op verschillende manieren en op
verschillende momenten werkzaam zijn.[42] De conclusie van de Kinderombudsman dat het nodig is om het bestaande
instrumentarium uit te breiden en effectiever te maken, nu er sprake is van een redelijk (maar nog niet volledig, BC)
dekkend aanbod, onderschrijf ik eveneens van harte.[43] Het aanbod dient volgens de Kinderombudsman ook betaalbaar te
zijn en het is nodig dat er uitwisseling plaatsvindt tussen professionals. De Kinderombudsman beveelt ook aan om in een
vroeg stadium naar de kinderen te kijken, waardoor er een inschatting kan worden gemaakt of een vechtscheiding op
handen is en een (preventief) passend hulpaanbod kan worden aangeboden.

Zoals hierboven is gezegd, pleit ik voor maatwerk in plaats van verplichte mediation (of scheidingseducatie) op één
bepaald moment. We weten ook dat mediation in een later stadium succesvol kan zijn, hetgeen al bleek uit de
Experimenten Omgangbemiddeling in 1998 (waarin ouders die al langer gescheiden/uit elkaar waren door de rechter
naar mediation werden verwezen voor geschillen over hun kind ook in meer dan de helft van de zaken overeenstemming
bereikten) en uit de onderzoeken naar forensische mediation en, meer recent, het ouderschapsonderzoek.[44]

4.4 Uitvoeringsplan Vechtscheidingen

De aandacht in de media leidde opnieuw tot politieke aandacht voor dit thema door onder andere Kamervragen aan de
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) die zijn beantwoord door hem en de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gezamenlijk.[45] In deze brieven komen de essentiële analyse van de stand van
zaken op dit moment terug.[46] De staatssecretarissen benadrukken dat de ouders als eerste aan zet zijn om te
voorkomen dat een echtscheiding uit de hand loopt. In het Uitvoeringsplan Vechtscheidingen (van 31 maart 2014)[47]
wordt aangegeven dat vroegtijdig signaleren van escalatie essentieel is, juist om de situatie voor kinderen te kunnen
verbeteren. De staatssecretarissen benadrukken eveneens dat er nog geen landelijk dekkend netwerk beschikbaar is,
hoewel er al veel initatieven zijn genomen. Daarbij benadrukken zij hoe belangrijk het is dat de juiste interventie wordt
ingezet: licht als het kan, maar zwaarder als nodig is. Er is niet één manier om de problematiek op te lossen.[48] Oftewel:
maatwerk!

4.5 Rapport ouderschapsonderzoek

Begin dit jaar verscheen het onderzoeksrapport naar ouderschapsonderzoeken dat in opdracht van de Raad voor de
rechtspraak bij enkele gerechtshoven is uitgevoerd. In een ouderschapsonderzoek benoemt de rechter een deskundige,
die onderzoekt op welke manier ouders alsnog tot afspraken over hun ouderschap kunnen komen.[49] Op het moment dat
ouders hier niet zelf in slagen, rapporteert de deskundige aan de rechter.[50] Het onderzoek vindt derhalve niet, zoals bij
mediation naast rechtspraak, in een vrijwillig kader plaats. Niet alleen is er in het onderzoek dossieronderzoek verricht en
zijn interviews gehouden, maar er is ook gebruikgemaakt van een controlegroep met een gerandomiseerde
voor/nameting. Ouders werden at random aan het ouderschapsonderzoek of reguliere alternatieven (onderzoek Raad
voor de Kinderbescherming, Mediation naast Rechtspraak of beschikking) toegewezen. De ouders kregen een
schriftelijke vragenlijst voorgelegd voorafgaand aan het ouderschapsonderzoek (of reguliere procedure) en na
eindbeschikking.[51]

De opvallendste conclusies uit het onderzoek zijn dat in beide groepen de conflictfrequentie afnam, de ernst van de
conflicten afnam en de relatiekwaliteit toenam.[52] Op grond van de doelstelling van het ouderschapsonderzoek was de
verwachting juist dat in de ouderschapsonderzoekgroep dit effect sterker zou zijn. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat
er een einde is gekomen aan de juridische strijd, dat partijen ook in de controlegroep alsnog overeenstemming bereikten
of – simpelweg – tijdsverloop. Kluwer verwijst naar ander onderzoek waaruit blijkt dat emoties op termijn uitdoven.[53] Het
kan ook zijn dat de relatie tussen ouders al zodanig slecht is op het moment van het ouderschapsonderzoek dat er een
langdurig therapeutische aanpak nodig is om dergelijke destructieve patronen structureel te veranderen.[54] Wel bleek dat de
ouders uit het ouderschapsonderzoek een grotere mate van overeenstemming bereikten dan in de controle groep en lijkt het
ouderschapsonderzoek een betere gelegenheid te bieden om ernstig verstoorde relaties te verbeteren dan in reguliere
procedures. Het ouderschapsonderzoek lijkt derhalve een goed middel om ouders een laatste kans te bieden om zelf
afspraken te maken, waardoor de kans op naleving wordt vergroot.

Aan het slot van het rapport worden enkele aanbevelingen gedaan, onder meer om de risicogroepen (als voorspeller voor
een vechtscheiding) goed in kaart te brengen, nader te bekijken wat ‘best practice’ is in het ouderschapsonderzoek
(waaronder ook meer expliciete aandacht voor het welzijn van het kind tijdens het ouderschapsonderzoek) en meer
onderzoek te verrichten naar de maatschappelijke kosten en besparingen van het ouderschapsonderzoek, ook op lange
termijn.

De methode die door Van Lawick in het Lorentzhuis is ontwikkeld, is wellicht een aanvulling voor de ouders voor wie het
ouderschapsonderzoek niet (meer) werkt.[55] De behandeling die het Lorenzhuis aanbiedt, is ontstaan uit een samenwerking
tussen het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC). De behandeling vindt in een daadwerkelijk
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therapeutische context plaats, oftewel niet vrijblijvend en er wordt met kind- en oudergroepen gewerkt. Bij aanvang van de
behandeling is deze in de oudergroep gericht op het doorbreken van destructieve patronen. Verder onderzoek naar deze
methode wordt verricht door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Vrije Universiteit.

5. Conclusie

Voorafgaand aan de invoering van het verplichte ouderschapsplan bestonden al veel initiatieven om een scheiding voor
ouders en hun kinderen zo soepel mogelijk en zonder veel conflicten te laten verlopen. Al bij de invoering van het wettelijk
verplicht ouderschapsplan werd gewezen op het feit dat er verschillende soorten ouders zijn, voor wie niet allemaal de
verplichting nodig zou zijn. Deze verwachting zien we nu bevestigd in het WODC-rapport en het rapport van de
Kinderombudsman. Hoewel de analyse van de Kinderombudsman glashelder is en hij ook een indeling maakt in soorten
ouders, soorten hulp en verschillende fasen van het ontstaan van een vechtscheiding, stelt hij in zijn stappenplan verplichte
mediation en verplichte scheidingseducatie voor. Ook Spruijt adviseert verplichte counseling. Verplichte maatregelen voor
alle ouders acht ik echter niet zinvol.

Wat weten we immers vijf jaar later? De ontwikkelingen op het gebied van echtscheidingen en mediation staan niet stil. Het
is mogelijk dat over vijf jaar de buitengerechtelijke scheiding een feit is en dat de registermediator (niet zijnde advocaat) een
gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding mag indienen bij de rechtbank. Beide opties betekenen dat ouders meer
zelf mogen doen, hetgeen direct ook betekent dat scheidingsbegeleiding, zeker als er kinderen in het spel zijn, van hoge
kwaliteit moet zijn. De begeleiding dient op maat te worden aangeboden, om de juiste hulp op het juiste moment te bieden
en om daarmee zo kostenefficiënt mogelijk en met de grootste slagingskans te werken. Zoals ook de Kinderombudsman
terecht opmerkt, hebben scheidingskinderen er recht op dat de overheid ouders ondersteunt of ingrijpt als ouders er zelf niet
in slagen de belangen van hun kinderen voorop te stellen.

Het lijkt erop dat puur alleen het ouderschapsplan de conflicten tussen ouders niet vermindert (er is nog onderzoek nodig
dat dat causale verband aantoont). Met alle kennis van nu is de vraag naar dat causale verband wellicht ook niet zo
belangrijk. De overheid heeft een norm voor gescheiden ouderschap bepaald, die internationaal ook als norm geldt.
Daarvoor beleid en wetgeving maken is niet eenvoudig, juist vanwege het benodigde maatwerk.

Sinds vijf jaar zijn er stappen vooruit gezet, in die zin dat er weer nieuwe methoden zijn ontwikkeld en er vanuit de
Kinderombudsman een sterk appèl voor een landelijk dekkend aanbod, de scheidingsketen, wordt gedaan. Daarnaast is
daadwerkelijk empirisch onderzoek nodig om op basis van de Nederlandse situatie te kunnen onderzoeken wat wel en wat
niet op welk moment werkt. De aandacht voor de buitengerechtelijke scheiding laat zien dat, afhankelijk van politieke
stromingen, thema’s verdwijnen en weer terugkeren. Hopelijk leidt de hernieuwde aandacht voor scheidingskinderen tot een
politieke partijen overstijgende inzet om ontwikkelingen op het scheidingsterrein te stimuleren. Het aanbod voor scheidende
ouders is immers nog niet landelijk en nog niet dekkend. De zoektocht naar de beste methoden, interventies en alle vormen
van begeleiding is ook over vijf jaar vast nog niet teneinde. Er zullen vermoedelijk ook altijd vechtende ouders en partijen
blijven. Op het moment echter dat de scheidingsketen compleet en betaalbaar is, zal de term vechtscheiding hopelijk niet zo
vaak meer te horen en te lezen zijn. We weten steeds beter welke verbindingsschakels daarvoor nodig zijn. Aandacht voor
het goed uit elkaar gaan als partners is essentieel in de beginfase, waarvoor mediation en de overlegscheiding goede
methoden zijn. In een later stadium, wanneer conflicten hardnekkig zijn of de problematiek daadwerkelijk kindergerelateerd
is, komen methoden zoals begeleiding, omgangshuizen of – in weer een later stadium – een ouderschapsonderzoek of
therapie via een instelling als het Lorentzhuis in beeld. Met tijdig maatwerk zullen steeds minder schakels ‘verderop’ in de
keten uiteindelijk nodig zijn.
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