
 

Verstoten vaderschap, een onderbelicht thema 

Verstoten vaderschap. Naar schatting hebben 80.000 vaders en hun familieleden hier mee te maken. Het 

project Sidelines vraagt aandacht voor dit onderbelichte thema. 

Project Sidelines van Kim Erkens en Jordi Filali 

Sidelines is het initiatief van Kim Erkens en Jordi Filali. De twee leerden elkaar kennen toen ze studeerden aan 

de Rockacademie en samen in het muzikale project Kroons zaten. Jordi is tweeënhalf jaar geleden voor het 

eerst vader geworden. Hij heeft zijn kind slechts één keer mogen zien, vlak na de geboorte. Deze verdrietige 

situatie vormde voor Kim en Jordi de aanleiding om het project Sidelines te starten. Inmiddels heeft Jordi, na 

een rechtszaak, een omgangsregeling met zijn zoon. Na  tweeënhalf jaar leren ze elkaar nu eindelijk kennen.  

80.000 vaders zien hun eigen kind(eren) niet meer 

Officiële cijfers zijn niet bekend, maar naar schatting zien 80.000 vaders (en 16.000 moeders) in Nederland hun 

eigen kinderen (ongewenst) niet meer. Project Sidelines richt zich in beginsel op de groep verstoten vaders 

omdat verstoten ouderschap meestal bij vaders voorkomt en Jordi’s verhaal het startpunt vormt van Sidelines. 

Doordat de moeder, buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap,  de vader voor of kort na de geboorte 

van hun kind toestemming moet geven tot erkenning van zijn kind,  heeft de moeder in de beginsituatie meer 

rechten dan de vader. Daarnaast worden moeders in Nederland nog steeds gezien als de belangrijkste 

opvoeders en om deze redenen wil Sidelines, samen met Stichting Vader Kennis Centrum, verstoten vaders uit 

de schaduw halen en hun stem hoorbaar maken. Dit is niet alleen in het belang van de vader; het kennen en 

zorg en opvoeding ontvangen van beide ouders is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Vooroordeel dat vader veroorzaker is van conflict 

Een conflict tussen beide ouders ligt vaak ten grondslag aan het weghouden van het kind bij de vader. De 

meest gestelde vraag over verstoten vaderschap is: “Wat hebben die vaders dan gedaan dat ze hun kinderen 

niet meer mogen zien?” Achter deze vraag schuilt het vooroordeel dat de vader de veroorzaker is van het 

conflict waar beide ouders debet aan kunnen zijn. De vraag positioneert de man als dader en de vrouw als 

slachtoffer, maar is dat terecht?  

Man moet aantonen een capabele vader te zijn 

Wanneer moeders hun kind weghouden bij hun ex, de vader, kan de vader als hij mede het gezag heeft een 

rechtszaak beginnen of naar de politie gaan om omgang af te dwingen. De politie zegt in die gevallen, vaak ten 

onrechte, dat het geen strafzaak is en verwijst door naar het civiel recht. Als de vader geen gezag heeft kan hij 

sowieso geen beroep doen op het strafrecht en kan hij alleen omgang verkrijgen via het civiel recht. 

Hulpverleningsorganisaties in het civiel recht geven vaak aan dat niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. In 

plaats daarvan wordt er gekeken naar het profiel van de vader; heeft hij een baan, een huis, geen 

onderliggende problemen? Als dat allemaal in orde is kan hij, als moeder niet tegenwerkt, een 

omgangsregeling krijgen. De man moet dus aantonen een capabele vader te zijn. Voor de hoofdopvoeder, in 

deze gevallen de moeder, geldt dat niet. 

 

 

 

 



 

Vaderbetrokkenheid bevechten vanuit een 2-0 achterstand    

Buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben vader en moeder in beginsel niet dezelfde rechten 

bij de geboorte van een kind. Maar ook als beide ouders wel dezelfde rechten hebben worden moeders over 

het algemeen nog gezien als de hoofdopvoeder. Zou dit anno 2022 niet anders en beter kunnen? Waarom 

moet vaderbetrokkenheid bevochten worden vanuit een 2-0 achterstand?     

Gelijke rechten voor vaders en moeders is een grondrecht 

Bas van ’t Hof, Vaderkenniscentrum: “Gelijke rechten voor vaders en moeders is een grondrecht dat is geregeld 

in internationale verdragen. Maar in de praktijk mag je als vader blij zijn met een omgangsregeling van een 

weekend per veertien dagen. Rechters gaan uit van ‘het oude denken’ in plaats van gelijkwaardig ouderschap. 

Nog steeds worden vaders, wiens kinderen door moeder worden weggehouden, als zij op zoek gaan naar hun 

kinderen in Nederland als “stalkers” aangemerkt. Dit ondanks het feit dat het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens recent nog overheidsorganisaties heeft veroordeeld die zich niet voldoende hebben ingezet om 

oudervervreemding te voorkomen.” 

Geëmancipeerde samenleving met gelijk startpunt voor vader en moeder 

Kim Erkens stelt de vraag: “Zou, in een geëmancipeerde samenleving, het startpunt van vader en moeder niet 

gelijk moeten zijn? Niet alleen om hiermee de emancipatie van de man te onderstrepen, maar ook die van de 

vrouw. Want als we gelijke rechten voor man en vrouw willen, moeten we dan niet beginnen met een gelijke 

verdeling van de zorg en opvoeding en dat op alle vlakken zoveel mogelijk faciliteren met als beginwaarde 

vader en moeder gelijke rechten te geven?”   

Vaders die niet alleen weekendvader willen zijn 

Wanneer je als zijlijnvader in Nederland je ouderbetrokkenheid hebt bevochten en omgang met je kind bij 

elkaar hebt gebokst mag je blij zijn als dat om de week een weekend betreft. Kim vult aan: “Ik spreek vaders die 

geen weekendvader willen zijn. Die ook betrokken willen zijn bij het schoolgaande leven van hun kind en zich 

dus niet neerleggen bij weekendouderschap en verder procederen.”  

Lancering Sidelines op Vaderdag 2022 

Sidelines lanceert op Vaderdag, 19 juni 2022, een website met tien portretten door fotograaf Juan Carlos 

Villarroel. Bij de portretten is een nummer te horen dat de muzikale vaders hebben gemaakt. De vaders 

hebben allemaal te maken, of te maken gehad, met verstoten vaderschap. Deze situatie ontstaat onder andere 

wanneer bij een vechtscheiding de hoofdopvoeder (in deze gevallen de moeder) het kind weghoudt bij de ex-

partner, met alle gevolgen van dien. Een deel van de zijlijnvaders heeft na rechtszaken, die gemiddeld een paar 

jaar hebben geduurd, omgang af weten te dwingen. 

Release EP ‘Access Denied’ 
 
Naast de Sidelines website, lanceren Kim en Jordi ook de EP ‘Access Denied’ onder de naam UG x Lula Ross. 
Deze EP bevat zes nummers die Jordi heeft geschreven over de periode dat hij zijn zoon Fos niet kon zien.  
 
Contact 

Perscontact: Jessica de Wal | jessica@itsallhappening.nl | 06-50542944 

Projectlinks 

Project Sidelines website: https://sidelinesmusic.nl/  

Luister naar de EP ‘Access Denied’ op Soundcloud: https://soundcloud.com/sidelinesmusic/sets/access-denied-

1/s-2WqKRVOAsCM  
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