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19 februari 2021 

 
Geachte heer minister, 
 
 
Naar aanleiding van de dag van de sociale rechtvaardigheid 20 februari, bezorgen we u 
deze attentie. 
Dit met de vraag om dringend werk te maken van de gang van zaken in de 
familierechtbanken. 
 
Bij omgangsregelingen van de kinderen gaat het enorm fout! 
Vaders worden al decennialang gediscrimineerd, slechts 39,5% van de vaders die gelijk 
gedeeld verblijf aanvragen, krijgen dit toegewezen. Dit is minder dat 4 vaders op 10! 
Dit is reeds gekend door het ministerie, er werden hiervan al zeer veel meldingen gemaakt 
en het ministerie is in het bezit van het doctoraat van rechter Van Roy Christine, dat reeds 
verdedigd werd 2 jaar geleden. Dit is een empirisch onderzoek uitgevoerd door professor 
rechten Gerd Verschelden van de universiteit van Gent 
 
Het is duidelijk dat rechters partij kiezen voor de moeder. Zoals u weet volgens de wet en 
verdrag van de rechten van de mens, heeft iedereen recht op een eerlijk proces, 
voorgezeten door een onpartijdige en onafhankelijke rechter.  
 
Volgens de Belgische grondwet zijn ALLE Belgen gelijk voor de wet en is de gelijkheid van 
vrouwen en mannen gewaarborgd. 
Art. 10 Belgische grondwet 
 “Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij 
alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de 
uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld. De 
gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.” 
 
Volgens art 11 van de Belgische grondwet: 
“Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder 
discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet 
inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.” 
 
Rechters zijn partijdig en discrimineren. Dit is een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. 
De wet op discriminatie zegt dat men niemand mag discrimineren op leeftijd, geslacht, 
geaardheid, ras, afkomst, handicap....  
Tot heden hebben we nog geen enkele beleidsnota mogen lezen waarin staat dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen dient gerespecteerd te worden door de rechtbanken. 
 
WET GENDER MAINSTREAMING: “Op 12 januari 2007 heeft België een wet aangenomen 
om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen door de genderdimensie te 
integreren in de Belgische federale beleidsstructuren. Gender mainstreaming is dus niet 
langer een vrijblijvend engagement, het is voortaan een wettelijke verplichting.” 
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Er staat nergens in de grondwet dat er een uitzondering zou zijn voor ouders. Dus beide 
ouders verdienen dezelfde rechten als ouder.  
 
Rechters baseren zich op “studies” die zouden aantonen dat gelijk gedeeld verblijf niet 
goed is. Er zijn inderdaad studies die dit aantonen, doch zijn er veel meer studies die 
aantonen dat gelijk gedeeld verblijf wel beter is. Daarnaast is psychologie geen exacte 
wetenschap, iedereen heeft daar zijn visie over. Zoals wij ook merken in de rechtbanken: 
als vader heb je 85% kans op gelijk gedeeld verblijf als je in Mechelen woont. Maar vaders 
uit Gent, Brugge, Brussel, Ieper en Turnhout die hebben minder dan 35% kans op gelijk 
gedeeld verblijf!  
Of moeders veel beter zijn of gelijk als ouder, dit mag er totaal niets voor uitmaken. 
 
DE GRONDWET DIENT GERESPECTEERD TE WORDEN ! 
 
Een ongelijk gedeeld verblijf is een schending van de grondwet, partijdigheid van rechters 
is een schending van de mensenrechten. 
Dit is ook niet aan een rechter om dit uit te maken. De rechter heeft een juridische opleiding 
genoten, hij/zij is geen psycholoog, socioloog of pedagoog. De rechter laat zich niet 
bijstaan door een deskundige. 
 
Daarnaast is de ongelijke verdeling van omgang met de kinderen een detonator voor een 
vechtscheiding. De ene ouder heeft het kind, de ander ouders slechts enkele dagen per 
maand maar dient dan wel alimentatie te betalen. 
 
We krijgen regelmatig te horen dat justitie niets kan ondernemen wegens scheiding der 
machten. Scheiding der machten is geen excuus om de grondwet te schenden. 
Het is de taak van elke macht om de machten te controleren op de toepassing van de wet. 
Zo is het hoe de bezieler Montesquieu de trias politica heeft bedacht. Het kan niet zijn dat 
de uitvoerende macht totaal de grondwet kan negeren! 
 
In de familierechtbank zijn rechters ook blind voor de feiten. Men kan daar aan de lopende 
band liegen, dit wordt allemaal geslikt door de rechters en geeft hen de middelen voor te 
motiveren. Zo vernemen we o.a. dat gelijk gedeeld verblijf afgewezen wordt omdat het kind 
nog in bed plast, omdat er een conflict is tussen de ouders (terwijl het conflict vaak gestart 
is omdat er ongelijk gedeeld verblijf is) 
 
Ongelijk gedeeld verblijf legt ook de basis voor ouderverstoting. Een kind die opgroeit met 
1 ouder die hij/zij slechts 2 weekends per maand ziet. Dit kan onmogelijk een goede band 
opbouwen. Vaak zet de rechter ouderverstoting in gang door 1 ouder te beschouwen als 
een 2e rangsouder die nauwelijks het kind(eren) ziet en niets over te zeggen of beslissen 
heeft. 
Centrum ouders (en vele andere organisaties) hebben al vele malen contact opgenomen 
met het ministerie maar worden afgewimpeld of zelfs totaal niet beantwoord! 
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We merken GEEN enkele poging tot het aanpakken van deze grondwettelijke schending 
door de rechtbanken.  
 
Vanuit deze onrechtvaardigheid hebben we blauw hart organisatie opgestart, dat 
ondertussen in verschillende landen actief is.  

Want de discriminatie en partijdigheid van rechters is niet alleen in België 
gaande. Reeds 60 jaar worden vaders als een deurmat en bankcontact 
behandeld i.p.v. als een ouder. Niets te zeggen en betalen aan de moeder. 
Zo hebben vaders de kosten van 2 kinderen terwijl ze slechts 1/3e omgang 
hebben met hun kind.  

 
In Januari werd door het koninglijk paleis een schrijven van ons doorgestuurd. Daarop werd 
totaal niet gereageerd. Zelfs na herhaaldelijk e-mails dat we stuurden voor de behandeling. 
Het enige antwoord dat we tot heden kregen (2 maanden later) is dat het naar de 
bevoegde persoon werd doorgestuurd. 
 
Ook hebben wij de vraag gesteld om ons een kopie van de klacht te sturen over jeugdzorg: 
opgroeien (aka jongerenwelzijn, aka bijzondere jeugdzorg) 
Deze klacht/rapport werd op 26 juli overhandigd aan toenmalige minister Koen Geens, 
hetzelfde rapport werd ook aan het koninglijk paleis bezorgd.  
 
Dit rapport legt de onregelmatigheden uit van de instantie opgroeien. Wij krijgen zeer veel 
klachten over opgroeien door ouders. Kinderen worden onrechtvaardig uit huis geplaatst, 
consulenten die onwaarheden in de verslagen plaatsen, enz... 
Hiervan hebben we reeds melding gemaakt aan ministerie van welzijn, doch blijft het daar 
zeer stil.  
Nogmaals wil ik u vragen om ons een kopie te bezorgen van dit rapport/klacht/analyse van 
de instantie opgroeien.  
Dit kan via e-mail op co2@centrumouders.be of via post  
Centrum Ouders, visserij 241, 9000 Gent 
 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
 
Gert COPPENS  
& CO2-medewerkers & Blauw Hart actievoerders 
 

    


