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master))))
((((BUZZ

• Pareto Principe | de 80-20 regel

• Ouders hebben geen idee; 
tenminste…dat idee heb ik

• Gereedschap

Communicatie

YEAH, RIGHT!!! IN MY DREAMS!!!

Sticks and stones can break my
bones, but words can never harm
me.
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Kort maar krachtig

Belooft u hem/haar lief te hebben en trouw te 
blijven in goede en slechte tijden tot de dood 
jullie scheidt???

Ik wil alleen waar ik recht op heb

Wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen

…Laten we het maar proberen

Communicatie

Na een kwart eeuw met ons beiden

komt mijn vrouw naar me toe en toen

zegt ze: ‘ik wil van je scheiden’

en ik zeg: ‘nou, dat moej’ dan maar doen’.
Willem Wilmink

Oftewel:

Emotie
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•Woede: furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis, 
bitterheid, irritatie, vijandigheid, – in pathologische vorm: haat (wat kan leiden tot 
gewelddadigheid)

•Verdriet: smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, 
zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop – in pathologische vorm: depressie

•Angst: bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, wantrouwen (kan leiden tot 
jaloezie), zenuwachtigheid, schrik – in pathologische vorm: fobie en paniek

•Liefde: acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, toewijding, verliefdheid –
in pathologische vorm: adoratie

•Vreugde: geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking, 
geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie – in 
pathologische vorm: manie

•Walging: minachting, ontzetting, verachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, 
afkeer, weerzin

•Verrassing/verbazing: schok, verbijstering, verwondering

•Schaamte: schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, 
gene, berouw

depressie

rouw

vreugdeloosheid

melancholie

Eenzaamheid

zelfmedelijden

bedroefdheid,
zwaarmoedigheid

wanhoop

verontwaardiging

wrevel
Haat

ergenis

furie

vijandigheid

verbolgenheid

bitterheid

wrok

toorn

Een rivier van emoties

• Het mooiste wat je kunt geven…
…als de ander het wil ontvangen

• Het mooiste wat je kunt 
ontvangen…
…als de ander het wil geven

• Het grootste wat bestaat

Liefde
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Ik wens u een goed congres…
…te beginnen met:

Emotie Communicatie Emotie Communicatie
What’s law got to do with it?

Agnes van Wieren
Jan Bram de Groot
Rob van Coolwijk

De vraag op de zitting … ‘Wat wilt u?’

Meest gegeven antwoord:
Ik wil rust!

Dus niet ….
• ik wil winnen 
• ik wil mijn recht

© 2019 J.B. de Groot
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Aantallen zaken
2006 - 2018

© 2019 J.B. de Groot

Zaaksoorten (met kinderen)

• Echtscheiding, m.n. 
nevenvoorzieningen

- gezag en
- hoofdverblijf

• Gezag en Omgang
• Verhuiszaken
• OTS en UHP
• Kinderalimentatie
• …. 

© 2019 J.B. de Groot

RBZWB 27-10-2015 Kort 
geding: ‘oma is dood’ en nu?
Casus:
Oma v.z. is op 24-10-2015 overleden. Op dinsdag 27-10-2015 
is van 19.00-19.30 gelegenheid om afscheid van haar te 
nemen in het uitvaartcentrum. Op woensdag 28-10-2015 
vindt om 11.00 uur de uitvaart plaats…

Veroordeling proceskosten!!!

Split Online jaarcongres 2019 : recht en emotie 19-12-2019 © 
mr. Agnes van Wieren 
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De vicieuze cirkel

© 2019 J.B. de Groot

emotie

escalatie

rechtszaak(on)gelijk

…..

a man with a mission …

master))))
((((BUZZ

© 2019 J.B. de Groot
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Split Online jaarcongres 2019 : recht en emotie 19-12-2019 © 
mr. Agnes van Wieren 

Zorgkorting: hoeveel?
Casus:
In de zomer 2018 sluiten partijen een ouderschapsplan (drie 
kinderen). M betaalt KAL aan V. Achteraf blijkt dat de 
mediator ten onrechte heeft gerekend met een zorgkorting 
van 35%. Adviseur van V stelt thans dat M met 
terugwerkende kracht KAL aan V dient te voldoen o.b.v. 15% 
zorgkorting (bij gem. ca. 2 dagen zorgregeling) en geeft geen 
info over 25% zorgkorting aan M. Na advies geeft M aan te 
willen rekenen met 25% zorgkorting (met deels terugw.kr.), 
maar V wil max. 20% (‘redelijk’) onder dreiging van ‘anders 
procedure’.  M wil de-escalatie, maar niet tegen elke prijs… 

Split Online jaarcongres 2019 : recht en emotie 19-12-2019 © 
mr. Agnes van Wieren 

GHARL 14-10-2014, ECLI:2014:7903:
Nu beide partijen in hun berekeningen hoger uitkomen dan 2 dagen 
per week; de vrouw 0,1 en de man 0,79 dag per week, waarbij 
feestdagen nog niet zijn meeberekend, maar lager dan 3 dagen per 
week, acht het hof in dit geval toepassing van een zorgkorting van 
20% redelijk en billijk. Het hof tekent hierbij aan dat het bij deze 
vaststelling geen (hogere) wiskunde betreft, doch met name een 
redelijkheidsoordeel. Bovendien kunnen de omgangscontacten in de 
toekomst ook wijzigen, zodat een (hard) percentage ook niet te geven 
is. 

Zorgkorting: hoeveel?

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2019

© 2019 J.B. de Groot

GHARL:2019:5813

[… ] In echtscheidingssituaties als de onderhavige lopen 
de emoties soms hoog op en gedragen de voormalige 
echtelieden zich soms niet op een voorbeeldige wijze. Niet 
alle gedrag dat niet voorbeeldig is, is echter wangedrag en 
niet alle wangedrag rechtvaardigt een beëindiging van de 
verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud [...].
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Hof Den Haag 30 januari 2019 

© 2019 J.B. de Groot

GHDHA:2019:330
Niet alleen heeft de negatieve houding van de vrouw jegens de man 
geleid tot het jarenlang ontbreken van contact tussen hem en de 
kinderen, maar dit heeft inmiddels ook geleid tot sociaal-emotionele 
problemen bij [de minderjarige 1] . Zo heeft de man ter zitting 
onweersproken verklaard dat [de minderjarige 1] moeite heeft met 
het vertrouwen van mannen. De man is daarnaast een vreemde voor 
[de minderjarige 2] , aangezien partijen kort na haar geboorte uit 
elkaar zijn gegaan en [de minderjarige 2] en de man elkaar door 
toedoen van de vrouw nimmer meer hebben gezien.

Hof Den Haag 30 januari 2019 

© 2019 J.B. de Groot

GHDHA:2019:330

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is 
het onaanvaardbaar dat de vrouw nog langer 
partneralimentatie verlangt van de man, terwijl zij 
het omgangsrecht van de man (en van zijn 
kinderen) in plaats van dat te bevorderen in zo’n 
ernstige mate heeft verhinderd. Het hof zal dan ook 
vast stellen dat de alimentatieverplichting van de 
man jegens de vrouw eindigt.

Rechtbank Noord Nederland 9 september 2019

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2019:4609

[… ] 3.5 De situatie is sinds eind 2017, toen de kinderen 
bij de vader zijn gaan verblijven, alleen maar verder 
verslechterd. Daarbij is het zeer opvallend dat de moeder 
in zeer korte tijd van een belangrijke, vanzelfsprekende en 
liefdevolle opvoeder is veranderd in een moeder die de 
kinderen niet veilig achten en hen zou willen ontvoeren. De 
rechtbank heeft, gezien de diverse rapportages, de 
overtuiging dat dit komt door de rol van vader en zijn 
opstelling die wordt ingegeven door wrok vanwege de door 
de moeder gekozen echtscheiding [...].
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Expertgroep Alimentatienormen

master))))
((((BUZZ

Voor wie is de beschikking?

• Partijen
• De kinderen
• Anderen

• Raad voor de Kinderbescherming
• Gecertificeerde Instelling
• Pleegouders
• …

• De rechtspraktijk
(maar …. Vlaardingerbroek in JPF 2018/27 over GHARL:2017:11296)

• …. 

© 2019 J.B. de Groot
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Taalgebruik in de beschikking

•Formeel
• idem, met gedeelte voor partijen
• Idem, met deel voor kind / kinderen
• Informeel / Nagesprek
•….

© 2019 J.B. de Groot

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2017

© 2019 J.B. de Groot

GHARL:2017:7429

[… ] Het hof heeft de indruk dat [de minderjarige1] en [de 
minderjarige2] een te ideaal beeld hebben van het wonen in 
Zwitserland. En dat nu het wonen in Nederland als helemaal niet 
leuk wordt gezien, terwijl dat ook niet helemaal kan kloppen. Het hof 
vindt het ook niet goed voor kinderen dat ineens hun vader uit hun 
leven verdwijnt door een verhuizing. Dat mag op dit moment voor de 
kinderen niet zo belangrijk lijken door hun grote wens om naar 
Zwitserland te verhuizen. En door hun teleurstelling in vader omdat 
hij zich verzet tegen de verhuizing. Maar opgroeiende kinderen 
hebben een moeder en een vader nodig [...] .

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2017

© 2019 J.B. de Groot

GHARL:2017:7429

[… ] Het hof heeft de indruk dat [de minderjarige1] en [de minderjarige2] een te 
ideaal beeld hebben van het wonen in Zwitserland. En dat nu het wonen in 
Nederland als helemaal niet leuk wordt gezien, terwijl dat ook niet helemaal kan 
kloppen. Het hof vind het ook niet goed voor kinderen dat ineens hun vader uit 
hun leven verdwijnt door een verhuizing. Dat mag op dit moment voor de kinderen 
niet zo belangrijk lijken door hun grote wens om naar Zwitserland te verhuizen. En 
door hun teleurstelling in vader omdat hij zich verzet tegen de verhuizing. Maar 
opgroeiende kinderen hebben een moeder en een vader nodig [...] .
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© 2019 J.B. de Groot

Rb Noord Nederland 31 augustus 2018

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2018:3537

[…] Een verhuizing van jou naar je vader lost de problemen tussen je ouders ook 
niet op. Dat geeft alleen maar weer een nieuwe situatie, waarin er weer een hele 
reeks nieuwe onderwerpen ontstaan om het niet over eens te worden. Dat is ook 
niet op te lossen door alleen van je moeder te verlangen dat ze weer met je vader 
gaat praten. Als iets niet werkt en tot problemen leidt, dan heeft het geen zin om 
het steeds weer op dezelfde manier te gaan proberen. Allebei je ouders moeten 
dingen anders gaan doen, als dat niet gebeurt, dan wordt het niks. Allebei je 
ouders zullen voor mogelijk moeten houden dat ze misschien dingen niet op de 
juiste/handigste manier doen en dat ze dingen anders moeten doen […].

© 2019 J.B. de Groot
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Rb Noord Nederland 20 november 2018

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2018:5462

[…] Dit is een zaak waar iemand verantwoordelijk voor moet zijn. De jeugdzorg-
werker die op de zaak zat is echter langdurig ziek en wordt waargenomen door 
het team. In de praktijk resulteert dit erin dat er al maanden niet veel gebeurt en 
er niemand namens de GI op zitting was. Na de behandeling ter zitting verscheen 
er alsnog iemand, maar daar is niet meer mee gesproken.
In een situatie waarin kinderen zo knel zitten als deze kan die situatie niet 
voortduren. Als de GI de zaak niet op een deugdelijke wijze kan oppakken, geeft 
de kinderrechter in overweging de zaak aan een andere GI over te dragen  […].

© 2019 J.B. de Groot

Rb Noord Nederland 22 maart 2019

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2019:2313

[…] Met de maat waarmee je meet, zal jou de 
maat genomen worden.’ Matteüs 7:2 […]
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© 2019 J.B. de Groot

Rb Noord Nederland 22 maart 2019

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2019:2313

[…] Met andere woorden, de rechtbank ziet wel mogelijkheden om gezamenlijk 
gezag uit te oefenen, mits u elkaar tijdig en respectvol tegemoet treedt. Zonder 
(voor)oordeel (zoals de bijbel het al eeuwen leert). En waar dat (nog) moeilijk is, 
zoek daarvoor dan zelf hulp. En vertel niet de ander welke hulp hij of zij zou 
moeten zoeken. Als het moeilijk is omdat er nog onverwerkte dingen zijn uit het 
verleden (hetgeen de deskundige wel lijkt te zien): zoek hulp. En als het nog 
moeilijk is om soepel contact te onderhouden door star of dwangmatig te 
handelen/reageren (hetgeen de deskundige wel lijkt te zien): zoek hulp. En, 
zolang er een maatregel van ondertoezichtstelling loopt: informeer ook de 
gezinsvoogd tijdig. En verwacht van haar/hem geen wonderen, maar doe vooral 
zelf wat je zelf kunt/moet doen! […]

Rb Noord Nederland 22 maart 2019

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2019:2313

[…] Met andere woorden, de rechtbank ziet wel mogelijkheden om gezamenlijk 
gezag uit te oefenen, mits u elkaar tijdig en respectvol tegemoet treedt. Zonder 
(voor)oordeel (zoals de bijbel het al eeuwen leert). En waar dat (nog) moeilijk is, 
zoek daarvoor dan zelf hulp (1). En vertel niet de ander welke hulp hij of zij zou 
moeten zoeken. Als het moeilijk is omdat er nog onverwerkte dingen zijn uit het 
verleden (hetgeen de deskundige wel lijkt te zien): zoek hulp (2). En als het nog 
moeilijk is om soepel contact te onderhouden door star of dwangmatig te 
handelen/reageren (hetgeen de deskundige wel lijkt te zien): zoek hulp (3). En, 
zolang er een maatregel van ondertoezichtstelling loopt: informeer ook de 
gezinsvoogd tijdig (4). En verwacht van haar/hem geen wonderen, maar doe 
vooral zelf wat je zelf kunt/moet doen! (5) […]
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Rb Noord Nederland 22 maart 2019

© 2019 J.B. de Groot

RBNNE:2019:2313

[…] Met andere woorden, de rechtbank ziet wel mogelijkheden om gezamenlijk 
gezag uit te oefenen, mits u elkaar tijdig en respectvol tegemoet treedt. Zonder 
(voor)oordeel (zoals de bijbel het al eeuwen leert). En waar dat (nog) moeilijk is, 
zoek daarvoor dan zelf hulp (1). En vertel niet de ander welke hulp hij of zij zou 
moeten zoeken. Als het moeilijk is omdat er nog onverwerkte dingen zijn uit het 
verleden (hetgeen de deskundige wel lijkt te zien): zoek hulp (2). En als het nog 
moeilijk is om soepel contact te onderhouden door star of dwangmatig te 
handelen/reageren (hetgeen de deskundige wel lijkt te zien): zoek hulp (3). En, 
zolang er een maatregel van ondertoezichtstelling loopt: informeer ook de 
gezinsvoogd tijdig (4). En verwacht van haar/hem geen wonderen, maar doe 
vooral zelf wat je zelf kunt/moet doen! (5) […]

Emotiekiller / Emotietrigger

• Hofformule: waarom eigenlijk niet? -> Emotiekiller?
• Wegvallen kgb en nu? -> Emotietrigger?

Wat vindt u goed, wat kan beter?

© 2019 J.B. de Groot
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They are singing your song …

© 2019 J.B. de Groot

Nu Pauze
13:30 graag terug voor:

Dank voor uw komst.
Graag tot volgend jaar: 17-12-2020

We wensen u prettige feestdagen
en een gezond en liefdevol 2020

Make Love Your Goal 
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