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“Luisteren naar de stem van kinderen”
Agenda
•
•
•
•
•

Het werk van een Kindbehartiger
Rechtspositie van kinderen & IVRK
Uitgangspunten van de Kindbehartiger
Stadia waarin Kindbehartiger werkzaam kan zijn
Verschil met de Bijzonder Curator

Stelling: Ouders zijn in een scheidingssituatie degenen
die de stem van hun kind goed kunnen weergeven
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Taak Kindbehartiger
Kind

Stem ‘lezen’

Ouder

Het kindbelang zuiveren

Het zuivere kindbelang

•

•

Filteren uitspraken op:
- Loyaliteiten
- Ontwikkelingstaken
- Eigen gevoelens vs.
overgenomen gevoelens
Loyaliteiten onderscheiden van
ontwikkelingsbehoeften

Stem ‘vertalen’

•

•
•

Behoeften vertalen:
onderscheiden wensen en
existentiële behoeften – paradoxen
(in)zien en vertalen
Loyaliteiten en ontwikkeling vs.
parentificatie en verwikkeling
Hechtingstheorie vertalen

‘Lezen’ = samenhangend onderzoeken
Jouw kind als een plant,
-

Soort: karakter / temperament (kerneigenschappen)
Gezondheid : ontwikkelingstaken, leeftijds(in)adequaat
Leeftijd: hechting en losmaking
Voeding: emotionele ontwikkeling (persoonlijkheidsvorming)
Omstandigheden: opvoedingsklimaat, omgevingsfactoren

Casuïstiek
• Voorbeeld vroegtijdige ondersteuning - maatwerk:
- Vader wil kind 4 zien (moeder Wanda –“hoe is dat voor mijn dochter?”)
- Vader wil kind 4 zien (vader Gert – “heeft dat wel zin?”)

• Stem borgen aan de voorkant van juridisch speelveld:
– Aan voorkant van de procedure, in samenwerking of via advocaten,
kindgesprekken en verslag naar rechtbank.
– Uitnodiging kind voor kindgesprek rechter – i.p.v. naar rechter via
Kindbehartiger kindvriendelijk stem kind plek geven: keuze voor kind en
bij voorkeur kind weghouden uit juridisch speelveld.
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Kindbehartiging = hart kind centraal
Juridificeren van echtscheiding

•
•
•
•
•
•
•

Duel
Escaleren (“maak groot”)
Hard tegen hard
Tegenwerken / agressie
Belangen behartigen
Scheidsrechter en gelijkspel
Juridische speelveld &
verwikkeling kind

Dejuridiseren van echtscheiding

•
•
•
•
•
•
•

Duo
Deëscaleren (“maak klein”)
Hart tot hart
Samenwerken / regie
Belangen verenigen
Muzikant in orkest
Analoge speelveld &
ontwikkeling kind

Rechtspositie minderjarige
Minderjarigen: zij, die de ouderdom van 18 jaar niet hebben bereikt en
niet gehuwd of geregistreerd zijn dan wel gehuwd of geregistreerd zijn
geweest of meerderjarig zijn verklaard
Vertegenwoordiging via wettelijke vertegenwoordigers, de
ouders/verzorgers. In beginsel geen zelfstandige rechtspositie.
Uitzonderingen:
• Formele rechtspositie: bij arbeidsovereenkomst, geneeskundige
behandelovereenkomst, opheffing/beëindigen OTS/UHP vanuit
Jeugdwet
• Informele rechtspositie: hoorrecht bij gezag en omgang plus over de
hoofdverblijfplaats, art. 809 Rv, art. 12 IVRK

IVRK Verdrag als grondslag
•

Basis artikelen: artikelen 2, 3, 6 en 12.

•
•

Artikel 3: Belangen kind primaire overweging.
Artikel 5: Staten eerbiedigen rechten en plichten van ouders rondom de
eigen kinderen – artikel 8 EVRM ‘ family life’.
Artikel 6: Recht op leven en om zich te ontwikkelen.
Artikel 9: Kind niet scheiden van ouders tenzij belang kind anders vereist,
mening kind meewegen bij scheidingssituatie via eigen
vertegenwoordiger.
Artikel 12: Mening kind / rijpheid kind (IVRK stelt GEEN leeftijdsgrens) –
van kindverhoor naar kindgesprek.
Artikel 17: Recht op informatie en uitleg.
Artikel 18: Ouders eerste verantwoordelijkheid over kind.

•
•

•
•
•
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Uitgangspunten Kindbehartiger
•

Het IVRK vormt grondslag – Ieder kind heeft een stem, ongeacht de leeftijd. Niet meer
beslissen over de hoofden van kinderen, maar vertalen van de intrinsieke behoeften kind

•

Complexiteit vraagt om gespecialiseerde en getrainde professionals (3 dimensionale
benadering)

•

Therapie is bedoeld voor behandeling in hoofdzaak kindfactoren,
Begeleiding is bedoeld voor ondersteuning kind door in hoofdzaak ouderfactoren
Stem meenemen, maar kinderen niet betrekken in volwassen zaken

•

Vroegtijdige ondersteuning kind en ouders – vrijwillig kader en hulpvraag uit kind en ouders
(geen verplicht kader/drang of dwang of benoeming vanuit rechtbank zoals Bijzonder
Curator).

•

Vroegsignalering: educatief, ontwikkelingspsychologie vertalen in leeftijdgerelateerde aanpak

•

Weghouden kind uit juridisch speelveld (kindvriendelijke benadering)

•

Uitleg, informatie aan en bescherming van kinderen.

Over de bijzondere curator
•
•
•
•
•

Rechtsfiguur: artikel 1:212 BW en 1:250 BW.
Benoeming via rechter.
verhuizing kind naar buitenland.
Grondslag: belangenconflict kind en gezaghebbende ouders/voogd
Via verzoekschrift aan te vragen door ouders en kind via bijvoorbeeld
brief naar rechter.
• In lopende procedures.
• Bemiddelende rol en adviesrol aan rechter vanuit taakomschrijving
rechtbank.
• Bredere taak dan enkel scheidingszaken – ook vermogen kind,
afstammingszaken, kinderbeschermingsmaatregelen, vraag mbt geen
begeleiding, hulpverlening of gezinsvoogd, maar adviseert rechter
over o.a. wat nodig is qua hulp en m.b.t. de belangen van het kind.

Stadia scheidingsproces
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BELANGRIJK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben 50% de ene en 50% de andere ouder en blijf 100% het kind van mijn
vader en 100% het kind van mijn moeder
Ik houd van allebei mijn ouders en dat mag
Ik kan niet kiezen tussen mijn ouders
Ik heb recht op een liefdevolle band en contact met allebei mijn ouders
Ik wil tegen mijn ouders kunnen zeggen hoe ik mij voel, zonder dat zij zich
aangevallen voelen of hierdoor raar tegen elkaar gaan doen
Ik wil dat mijn ouders positief over elkaar praten tegen mij
Ik wil dat mijn ouders even met elkaar praten wanneer zij mij van de één
naar de ander brengen
Ik wil de ene ouder kunnen bellen als ik bij de ander ben
Luister naar mij, leg mij dingen uit, maar maak mij niet verantwoordelijk
Gun mij vooral mijn eigen tempo om alles te plaatsen
Ook na de scheiding heb ik mijn beide ouders nodig

In de Regio
René Mauritz
Beroepsorganisatie Kindbehartiger
Praktijk Ons Kind te Zwolle

Meer weten?

E remauritz@onskind.info
I www.onskind.info
T + 31 6 17 72 47 33
Twitter @remauritz

Maud Groenberg
E maud.groenberg@gmail.com
I www.groenbergmediation.nl/kindbehartiger/
T +31 6 50 69 49 95
-----------------------------------------------------------------------

Landelijk
Marieke Lips
Directeur Beroepsorganisatie Kindbehartiger
E info@kindbehartiger.nl
I www.kindbehartiger.nl
T +31 6 26 95 88 26
Twitter @kindbehartiger
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