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Dit essay is een commentaar op het voorstel van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om het juridisch ouderschap en het ouderlijk
gezag in Nederland voor meer dan twee personen mogelijk te maken.1

Terwijl de afgelopen jaren in brede kring het besef is gegroeid dat vele kinderen de dupe worden van complexe echtscheidingsprocedures,
lanceert de Staatscommissie een voorstel dat leidt tot verdere juridisering van ouderschap en ouderlijk gezag en dat in samenhang daarmee
hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een toename van het aantal complexe gezag- en omgangszaken en mogelijk tot meer vechtscheidingen.

Meteen bij de ontvangst van het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap sloot minister Ard van der Steur zich aan bij de
gedachte dat er meer flexibiliteit in vormen van juridisch ouderschap zou moeten komen. Hij toonde zich zonder voorbehoud enthousiast over
het voorstel om het juridisch ouderschap en het ouderlijk gezag in Nederland voor meer dan twee personen mogelijk maken. Toch is er iets
merkwaardigs aan de hand met dit voorstel van de Staatscommissie. De commissie presenteert dit voorstel namelijk alsof dit alleen maar
winnaars oplevert. Ouderschap en gezag bij drie of vier ouders biedt niet alleen gelijke rechten aan homoparen, sociale ouders en diverse
‘regenboog’-constellaties, maar zou ook goed zijn voor het kind. Meteen in de aanhef van het rapport benadrukt de Staatscommissie al dat zij
het kind centraal heeft gesteld. Wie het voorstel voor meerouderschap en meeroudergezag echter onbevooroordeeld bekijkt, kan niet anders
dan concluderen dat dat niet klopt. Het risico op gecompliceerde gezag- en omgangszaken wordt door dit voorstel vergroot en daarmee vormt
het juist een bedreiging voor het belang van het kind. Het meest verbazingwekkende is echter dat dit probleem, waarop tijdens voorafgaande
expertmeetings behalve door mij ook onder meer van de kant van de Nederlandse Orde van Advocaten is gewezen, in het rapport helemaal niet
wordt gesignaleerd! De lezer zal tevergeefs zoeken naar enige uiteenzetting en afweging van het risico van een toename van complexe gezag- en
omgangszaken voor het kind.

Echtscheidingsdeskundigen, familierechtadvocaten en kinderrechters waarschuwen al heel lang voor de desastreuze gevolgen van de
vechtscheiding voor kinderen. Vorige maand kondigden de kinderrechters aan dat zij de vechtscheiding gecoördineerd gaan aanpakken. Het is
de bedoeling dat vanaf 2017 bij elke rechtbank bij een echtscheiding één rechter de taak krijgt om zich te buigen over alle mogelijke conflicten
die er spelen van ruzies over alimentatie, boedelscheiding en de zorg voor de kinderen. Het belang van het kind moet bij deze gecoördineerde
aanpak leidend zijn.2

In dezelfde week begon een expertpanel met een selectie van vele honderden voorstellen voor de zogeheten Divorce Challenge, een initiatief
van PvdA-kamerlid Recourt, dat moet bijdragen aan vermindering van het aantal vechtscheidingen en de nadelige gevolgen ervan voor
kinderen.3 Dezelfde minister die het voorstel tot meerouderschap in de armen sluit, heeft dit initiatief omarmd en toegezegd dat de meest
veelbelovende ideeën en concrete plannen in samenwerking met zijn ministerie zullen worden uitgewerkt en gerealiseerd.

De afgelopen jaren is het besef in brede kring gegroeid dat vele kinderen de dupe worden van complexe, langdurige echtscheidingsprocedures.
Het aantal echtscheidingen is enorm toegenomen. In 2015 hebben rechters ongeveer 36.000 echtscheidingsprocedures afgehandeld.4

Zo’n 40 procent van alle huwelijken strandt inmiddels in een scheiding.5 Een niet onbelangrijk deel daarvan leidt helaas tot een vechtscheiding,
waarbij over het algemeen kenmerkend is dat de belangen van de kinderen al snel uit het oog worden verloren. Juridische procedures,
contracten, verplichte ouderschapsplannen, mediation, voorlichting en de bestaande hulpverlening blijken dit niet te kunnen voorkomen.
Kinderen hebben hier doorgaans zwaar onder te lijden. Conflicten tussen ex-partners kunnen depressie, agressie en een moeizame relatie met
hun omgeving bij kinderen tot gevolg hebben.

Tegen deze achtergrond is het merkwaardig dat de Staatscommissie Herijking ouderschap doodgemoedereerd met een voorstel komt dat naar
verwachting zal bijdragen aan een verdere toename van deze problematiek. Het lijkt alsof de commissie zich twee en een half jaar lang in een
soort bubble heeft afgezonderd, waar de verontrusting over kinderen die de dupe worden van eindeloos doorruziënde ouders niet is
doorgedrongen. Zij bepleit de mogelijkheid van juridisch meerouderschap en oudergezag voor drie à vier personen, fenomenen die elders in de
wereld amper of niet voorkomen en buiten ons land vooralsnog dus ook niet of nauwelijks zullen worden erkend.

Juridisch meerouderschap heeft consequenties voor het aantal ouders van wie het kind automatisch erft, die onderhoudsplichtig zijn jegens het
kind en van wie het de nationaliteit en de naam krijgt. Zoals bekend kan de interpretatie en naleving van deze kwesties wanneer ouders
onenigheid krijgen en helemaal als zij met ruzie uit elkaar gaan bij het klassieke twee-ouderpaar vaak al voor behoorlijke problemen zorgen.
Dergelijke problemen zullen alleen maar groter en complexer worden, wanneer er meerdere juridische ouders in beeld zijn die na verloop van tijd
toch liever uiteen willen gaan en waarbij onenigheid over ten minste een van deze kwesties ontstaat. Geschillen over (de naleving van) de
onderhoudsplicht zijn berucht evenals het negatieve effect daarvan op de kinderen. Natuurlijk kunnen ouders daarbij naar de rechter stappen,
maar die mogelijkheid maakt hoogstens een van de ouders en zelden het kind gelukkig.

Meeroudergezag gaat nog veel verder. Dan beslissen immers meerdere personen over opvoedingskwesties als straffen en belonen, over alle
mogelijke afspraken, cadeautjes, zakgeld, baantjes en de algehele financiële situatie van het kind, bedtijden, eetgewoonten, vakanties, feestjes,
omgang met vrienden en familie. Al deze personen moeten overeenstemming zien te bereiken over de vertegenwoordiging van het kind in en
buiten rechte, over medische ingrepen, schoolkeuze en woonplaats. Zelfs als de relatie tussen drie of vier ouders met gezag stabiel blijft, zal dit
al gauw kunnen leiden tot spanningen onder de opvoeders. Denk alleen al aan de organisatie en vooral de voor alle betrokkenen bevredigende
naleving van alle afspraken die in dit bredere familieverband moeten worden gemaakt, als het gaat om zulke vanzelfsprekende zaken als
verjaardagen en feestdagen van en met alle opa’s, oma’s, broers, zusters, ooms en tantes en alle eigen vrienden van de verschillende ouders.
Het is allerminst ondenkbaar dat sommige van deze personen een betekenisvolle relatie ontwikkelen met het kind, maar in het kader van



ouderlijk gezag zullen regenbooggezinnen al gauw terechtkomen in een complexe ‘dienstregeling’, ook als deze ouders bij aanvang dachten dat
ze over dit soort zaken helemaal geen afspraken hoefden te maken. Nog afgezien van de consequenties van een dergelijke complexe roostering
voor het dagelijks leven van de kinderen, zet het ouderlijk gezag deze vanzelfsprekende complexiteit van de regenboogconstellatie in het teken
van wat de pedagoog Liesbeth Groenhuijsen een ‘zorgvuldige boekhouding van de eerlijkheid’ noemt.6

Gezag biedt immers de mogelijkheid, en is uiteindelijk ook gemotiveerd door de mogelijkheid, om zaken binnen de opvoedings- en
verzorgingsrelatie af te dwingen.

De commissie erkent dat meeroudergezag voor bijzondere spanningen onder de opvoeders zal zorgen. In één alinea wordt vermeld dat veel van
haar gesprekspartners erop hebben gewezen dat bij meer dan twee gezagsdragers het aantal mogelijke conflicten over allerlei beslissingen zal
toenemen; dat het bij vier ouders om zes relaties tussen volwassenen gaat en om vier ouder-kindrelaties; en dat een extra complicatie kan zijn,
dat sommige ouders mogelijk met elkaar coalities zullen sluiten, bijvoorbeeld omdat zij samenwonen en de derde apart woont of de derde en
vierde eveneens samenwonen.

Maar daar blijft het bij. Deze argumenten worden op geen enkele wijze gewogen, laat staan dat ze worden bezien met het oog op de
consequenties het kind. Ze worden simpelweg in een zin afgedaan als ‘een hypothese die niet door onderzoek is bevestigd’. Waar het echter
om gaat is dat dit een zeer waarschijnlijke hypothese is, waartoe het weinige beschikbare onderzoek en vooral de talloze ervaringen uit de
echtscheidings- en mediationpraktijk bepaald aanleiding geven. Ligt het bijvoorbeeld niet voor de hand dat het vrijwel uitsluitend zal gaan om
situaties waarin twee ouders als stel samenwonen, terwijl de derde ouder of het andere ouderstel elders woont? Coalitievorming is met andere
woorden geen zuivere ‘hypothese’, maar een logisch aspect van de alledaagse realiteit waarin drie of vier ouders leven en dus ook gestalte
zullen geven aan hun gezamenlijk gezag over het kind. En is de logische implicatie van het keurige rekensommetje, dat het om zes relaties tussen
volwassenen gaat, niet dat het dan ook een stuk moeilijker zal worden om eensgezind en zonder onderlinge spanningen de gezamenlijke
kinderen op te voeden? Het gaat hier om inzicht dat bijvoorbeeld in de forensische wetenschappen wordt aangeduid als ‘een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid’. Is het dan wel passend dat de Staatscommissie op dit punt deze ‘veel door haar gehoorde’ bezwaren zonder
behoorlijke argumentatie aan de kant schuift en zonder voorbehoud en grondige reflectie op de consequenties voor de kinderen pleit voor
meeroudergezag?

De gang naar de rechter

Dit is geen boekbespreking. Er staan zinnige voorstellen in het ruim 600 pagina’s tellende rapport, zoals het voorstel om de leeftijd waarop
kinderen moeten worden gehoord bij kwesties als omgangsregelingen te verlagen van 12 naar 8 jaar. Dit commentaar beperkt zich echter tot het
voorstel van meerouderschap en -gezag, zoals dit ook centraal stond bij de presentatie van het rapport. Het meest verbazingwekkend is dat in
het rapport met geen woord aandacht wordt besteed aan het probleem van ouders die uit elkaar gaan, laat staan dat daarop serieus wordt
gereflecteerd. De ervaring leert immers dat als relaties worden beëindigd waarbij kinderen in het spel zijn, conflicten over alle zojuist genoemde
kwesties die met de kinderen en hun opvoeding en verzorging te maken hebben voor het oprapen liggen. Daar zit bij het voorstel voor juridisch
meerouderschap en oudergezag een opvallend pijnlijke blinde vlek. Immers, niet alleen neemt de kans op onderlinge spanningen bij een
dergelijke meervoudige opvoedingssituatie sterk toe. Ook de kans op uiteenvallen van een dergelijke meervoudige opvoedingssituatie neemt
exponentieel toe met het toenemen van het aantal volwassenen dat erin participeert. Ligt het echtscheidingspercentage in de gehele bevolking
al behoorlijk hoog, de kans dat een van de betrokken opvoeders uit zo’n meervoudige opvoedingsconstellatie stapt is vanzelfsprekend nog
veel groter.

Daarbij is te voorzien dat de van diverse kanten gesignaleerde problematiek, die het uitgangspunt van voortgezet gezamenlijk ouderlijk gezag
na echtscheiding in de praktijk met zich meebrengt, hierbij in nog hogere mate gaat opspelen. Het is niet moeilijk om in te zien dat, zolang wordt
vastgehouden aan dit principe,7

scheiden bij meervoudig gezag met een toenemende hoeveelheid en juridische complexiteit aan vechtscheidingen gepaard zal gaan. Waar het
mij om gaat is dat in al die gevallen opnieuw bij uitstek één partij hiervan de dupe zal worden, namelijk het kind.

Was het dan niet passender geweest als de Staatscommissie diepgaand op dit cruciale punt was ingegaan? Had niet op zijn minst aandacht
moeten worden besteed aan de kritische kanttekeningen en voorstellen die op dit punt inmiddels ruimschoots naar voren zijn gebracht?8

Had de commissie niet op zijn minst heropening van de discussie over de voors en tegens van het uitgangspunt van behoud van gezamenlijk
ouderlijk gezag na scheiding kunnen aanbevelen in plaats van dit onderwerp en de daaraan verbonden bezwaren met betrekking tot
meerouderschap en meeroudergezag die haar van diverse kanten zijn voorgehouden volledig te negeren?

De bubble van waaruit de Staatscommissie zich over mogelijk juridisch meerouderschap en meeroudergezag heeft gebogen gaat gepaard met
een merkwaardig soort idealisme. Het rapport is op dit punt niet alleen erg normatief, het staat ook bol van de uitspraken die ouders oproepen
tot goed ouderschap. De betrokken volwassenen ‘moeten goed nadenken over het antwoord op de vraag hoe zij de gezinsstructuur willen en
kunnen vormgeven’, ze ‘moeten goed hebben nagedacht’, ze ‘zullen zich steeds bewust moeten zijn van de complicaties die een bepaald
opvoedingsarrangement met zich meebrengt’, zij moeten ‘steeds het belang van het kind voorop stellen bij het organiseren van contact,
omgang en bindingen’ met andere medeverzorgenden, sociale ouders, opa’s en oma’s, en ze moeten ‘dit contact niet zomaar verbreken of
aanzienlijk beperken’. Daarmee gaat de commissie tamelijk opvallend voorbij aan de bittere werkelijkheid, waarin nogal wat ouders zodra er
onderlinge spanningen ontstaan helaas niet meer in staat blijken aan dergelijke hoge verwachtingen te voldoen, ook al hebben ze er goed over
proberen na te denken en zijn ze met nog zulke positieve intenties begonnen en ook al hebben ze aanvankelijk nog zulke heldere afspraken
gemaakt.

Deel van ditzelfde idealisme is de uitbreiding van het beroep op de rechter waarvan de Staatscommissie haar voorstel zonder kritische reflectie
vergezeld laat gaan. De Staatscommissie geeft de rechter een cruciale rol in haar voorstel voor meerouderschap en meeroudergezag. De
commissie stelt niet alleen voor dat alle beoogde ouders aan de rechter een overeenkomst moeten voorleggen, met afspraken over zorg- en
opvoedingstaken, financiën en hoe om te gaan met conflicten, waarbij de rechter zich moet laten adviseren door een bijzonder curator die zich



voorafgaand over het plan moet buigen.9

Bij geschillen mag iedere ouder met gezag dit aan de rechter voorleggen. De commissie pleit er zelfs voor dat iedere ouder zich tot de rechter
mag wenden met een verzoek om het aantal ouders met gezag terug te brengen, omdat zij het niet langer eens kunnen worden over de wijze
waarop het gezag moet worden uitgeoefend. Zie hier, een ware ‘divorce challenge’! Tegen de achtergrond van de voorspelbaar toenemende
spanningen bij een meervoudige opvoedingssituatie gaat een dergelijke zonnige visie op verdere juridisering van ouderschap en ouderlijk
gezag volledig voorbij aan de schade die gevechten tussen ouders omtrent ouderschap en gezag het kind doorgaans berokkenen. Initiatieven
op het gebied van voorlichting, hulpverlening, mediation en verplichte ouderschapsplannen zijn er nu net op gericht om verdere juridisering te
voorkomen!

Tot besluit

Wij hechten in Nederland zowel aan gelijke rechten als aan het belang van het kind. Van een Staatscommissie die zich buigt over de vraag van
een mogelijke herziening van het ouderschap mag worden verwacht dat beide principes zorgvuldig ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
Ten onrechte suggereert haar rapport echter uitdrukkelijk dat meerouderschap en -gezag alleen maar winnaars oplevert en geen verliezers kent.
Daarmee ziet het rapport voorbij aan de schaduwkanten die haar voorstel in weerwil van de retoriek kan opleveren voor het kind.

Op de keper beschouwd gaat de commissie niet echt in op de vraag of het regenbooggezin in de huidige situatie in ons land nu werkelijk zo
slecht af is. Immers, sociale ouders hebben nu al rechten op grond van zogeheten ‘family life’. Is er daarmee niet al genoeg juridische basis
voor invulling van het omgangsrecht als men uit elkaar gaat? Het is in het algemeen alleen maar positief als meer volwassenen een belangrijke
band met een kind ontwikkelen en zich medeverantwoordelijk voor het kind voelen. Daarvoor is echter geen gezag nodig. Moeten we in het
belang van het kind niet precies de andere kant op denken? Zouden we er bijvoorbeeld niet beter aan doen om, zoals de Amsterdamse
familierechtadvocaat Gabi van Driem naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie opperde, bij regenboogconstellaties één ouder
het gezag te geven? Alle andere nauw betrokkenen hebben immers ‘family life’.10

Moeten we het gezag wel als een kwestie van alles of niets blijven voorstellen? Zou het niet verstandiger zijn om het gezamenlijk gezag op z’n
minst te temperen en de sociale ouders hooguit een beperkt medebeslissingsrecht te geven?

Prof. dr. I. Weijers

Prof. dr. Ido Weijers is emeritus hoogleraar Jeugdstrafrecht en Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. De auteur publiceert
regelmatig blogs over deze onderwerpen op www.idoweijers.nl.
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Visiedocument Rechtspraak over echtscheidingen, beschikbaar op www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/visiedocument-
rechtspraak-echt-scheiding-ouders-met-kinderen.pdf.
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www.divorcechallenge.nl.   3)

M. ter Voert, Scheidingen 2015. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand, Den Haag: WODC 2016. Zie
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/ov-201601-scheidingen-2015.aspx.
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Liesbeth Groenhuijsen, Een gedachte over ‘Juridisch meerouderschap in het belang van het kind?’, beschikbaar op blog.pedagogiek.nu
(zoek op: meerouderschap in het belang van het kind).
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Ingeleid door een beslissing van de Hoge Raad in 1984 gevolgd door een aantal ‘voorjaarsbeschikkingen’ van dezelfde Hoge Raad uit 1986
en na de wetswijziging van 1995 uiteindelijk ingevoerd in 1998 (artikel 1:251 lid 2 BW).

   7)

Denk aan P. van Teeffelen, ‘Gezamenlijk gezag na scheiding: tijdbom, lege huls of groeimodel?’, FJR 2000, (2), p. 26-29; C. van Rooijen,
Scheiden zonder vrijheid. Is gezamenlijk ouderlijk gezag in belang van het kind?, Nijmegen: Wolf Legal Publisher 2007; C.G. Jeppesen
de Boer, Joint Parental Autority, Antwerpen: Intersentia 2008; K. Lünnemann, M. de Boer & L. Drost, Familierecht en huiselijk geweld.
Een wereld van verschil, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 2008 en A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, ‘Redelijk recht en eenhoofdig gezag na
scheiding’, in: A.G. Castermans, J. Hijma, K.J.O. Jansen, P. Memelink, H.J. Snijder & C.J.J.M. Stolker, Ex libris Hans Nieuwenhuis,
Deventer: Kluwer 2009, p. 129-141.

   8)

Dit voorstel doet denken aan het ouderschapsplan dat gemaakt moet worden wanneer ouders gaan scheiden, maar waarvan inmiddels
duidelijk is dat het niet goed werkt. Zie M. Tomassen-Van der Lans, Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers, 2015.
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Interview 10 december 2016, beschikbaar op www.npo.nl/nieuwsshow/10-12-2016/RBX_AT_4190239/RBX_AT_6430076.10)
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