
 1 

vader 1 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen slechts 2 weekeinden per maand te zien. 

(soms 3, naargelang aantal weken per maand) = 100 uur / 150 uur per 

maand (maand 720 uren) = 14% - 21% dat een vader zijn kinderen 

“mag” zien (♂17,5% vs ♀82,5%) 

Vakantieregeling . De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te 

maken, krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te 

maken. 

Kinderbijslag ??????????? 

Uitspraak vonnis 2011 

Rechtbank Plaats Brussel jeugdrechtbank 

Kosten gerecht 20.000 
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vader 2 uitspraak 1 
 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand te zien +2x 

woensdagnamiddag 

= 145 uur per maand (720 uren) = 20% dat een vader zijn kinderen 

“mag” zien (♂20% vs ♀80%) 

Vakantieregeling . De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te 

maken, krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te 

maken. 

Kinderbijslag ??????????? 

Uitspraak vonnis 2013 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank Hasselt 

Kosten gerecht ????????? 
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 vader 2 –uitspraak 2 
 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand te zien +2 

xwoensdagnamiddag 

= 169 uur per maand (720 uren) = 23% dat een vader zijn kinderen 

“mag” zien ( ♂23% vs ♀77%) 

 

Vakantieregeling . De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te 

maken, krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te 

maken. 

Kinderbijslag ??????????? 

Uitspraak vonnis 2014 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank Hasselt 

Kosten gerecht ????????? 
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vader 3 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand te  

= 66 uur per maand (720 uren) = 9% dat een vader zijn kinderen “mag” 

zien ( ♂ 9% vs ♀91%) 

 

Vakantieregeling De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te maken, 

krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te maken. KIND 

GAAT NOG NIET NAAR SCHOOL 

Kinderbijslag Integraal voor de moeder 

Uitspraak vonnis 2013 

Rechtbank Plaats Vredegerecht Zomergem 

Kosten totaal 9.500 € advocaat – totaal incl alimentatie 28.000 € 
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vader 3 uitspraak 2 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand + 4 dinsdagen  

= 154 uur per maand (720 uren) = 21% dat een vader zijn kinderen 

“mag” zien ( ♂ 21% vs ♀79%) 

 

Vakantieregeling De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te maken, 

krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te maken. KIND 

GAAT NOG NIET NAAR SCHOOL TEN TIJDE VAN UITSPRAAK 

Kinderbijslag Integraal voor de moeder 

Uitspraak vonnis 2014 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank Gent 
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vader 3 uitspraak 3 
Zaak komt voor bij hof van beroep = ALLES BLIJFT HETZELFDE 

Ondertussen gaat kind naar school, wat het onmogelijk maakt om kind op te halen om 09u want 

school start om 08u20. Rechter beroep vind niet nodig om aanpassingen te maken, nochtans werd 

oa. op de schooltijden gewezen. 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand + 4 dinsdagen  

= 154 uur per maand (720 uren) = 21% dat een vader zijn kinderen 

“mag” zien ( ♂ 21% vs ♀79%) 

Rekening houdende dat kind ondertussen naar school gaat, maw de 

4 dinsdagen kan de vader enkel kind afhalen bij de moeder om af te 

zetten op school. En visa versa 

Vakantieregeling De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te maken, 

krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te maken. KIND 

GAAT NOG NIET NAAR SCHOOL TEN TIJDE VAN UITSPRAAK 

Kinderbijslag Integraal voor de moeder 

Uitspraak vonnis 2015 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank HOF VAN BEROEP 

 

 

vader 3 uitspraak 4 
OPNIEUW JEUGDRECHTBANK = ALLES BLIJFT HETZELFDE 

Ondertussen gaat kind naar school, wat het onmogelijk maakt om kind op te halen om 09u want 

school start om 08u20. Jeugdrechter vind niet nodig om aanpassingen te maken, nochtans werd oa. 

op de schooltijden gewezen. Maw als vader vonnis volgt is kind 6x maand te laat op school 

 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand + 4 dinsdagen  

= 154 uur per maand (720 uren) = 21% dat een vader zijn kinderen 

“mag” zien ( ♂ 21% vs ♀79%) 

Rekening houdende dat kind ondertussen naar school gaat, maw de 

4 dinsdagen kan de vader enkel kind afhalen bij de moeder om af te 

zetten op school. En visa versa 

Vakantieregeling De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te maken, 

krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te maken. KIND 

GAAT NOG NIET NAAR SCHOOL TEN TIJDE VAN UITSPRAAK 

Kinderbijslag Integraal voor de moeder 

Uitspraak vonnis 2016 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank Gent 
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vader 4 
 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand + 4 dinsdagen  

= 0 uur per maand (720 uren) = 0% dat een vader zijn kinderen “mag” 

zien ( ♂ 0% vs ♀100%) 

Moeder diende een klacht in dat vader zou misbruikt hebben, werd 

onderzocht, waren geen belastbare feiten, kind word zonder reden 

weggehaald bij de vader voor 1 jaar. Misbruik is een vaak gebruikt 

cliché dat zeer makkelijk door de rechtbank aanvaard word 

Vakantieregeling NIETS 

Kinderbijslag Integraal voor de moeder 

Uitspraak vonnis 2016 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank Hasselt 
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vader 5 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand  

= 96 uur per maand (720 uren) = 14% dat een vader zijn kinderen “mag” 

zien ( ♂ 14% vs ♀86%) 

 

Vakantieregeling . De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te 

maken, krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te 

maken. 

Kinderbijslag Integraal moeder 

Uitspraak vonnis 2009 

Rechtbank Plaats Kortrijk 

Kosten gerecht ????????? 
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Vader 6 

 

Ingeschreven adres Moeder 

Omgang kinderen Vader krijgt kinderen slechts 2 weekeinden per maand te zien +2 

xwoensdagnamiddag 

= 96 uur per maand (720 uren) = 13% dat een vader zijn kinderen “mag” 

zien ( ♂13% vs ♀87%) 

 

Vakantieregeling . De vader krijgt NOOIT de kans om een eerste schooldag mee te 

maken, krijgt ook NOOIT de kans om de laatste schooldag mee te 

maken. 

Kinderbijslag Integraal voor de moeder 

Uitspraak vonnis 2016 

Rechtbank Plaats Jeugdrechtbank Antwerpen 

 

 


