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ondernemen

Tankstation  
populaire locatie voor 

overdracht kind van  
gescheiden ouders
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D
e rechtbank moet tot een oordeel komen 
als het ouders niet lukt om zelf of met 
hulp tot een oplossing te komen. Voor 
circa 5.000 kinderen vraagt de recht-

bank advies aan de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Hiermee kan de rechtbank tot een besluit 
komen over de hoofdverblijfplaats van het kind, 
de omgang met de andere ouder en bijvoorbeeld 
het ouderlijk gezag, vertelt gedragswetenschap-
per Elise Ratering. 
De Raad voor de Kinderbescherming krijgt 
veel te maken met de problematiek die (echt)
scheidingen kunnen veroorzaken bij kinderen. 
De organisatie, onderdeel van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, kan bij scheidingszaken 
onderzoek doen en geeft, uitsluitend op verzoek 
van de rechtbank, advies. ‘’Ouders procederen 
omdat ze er zelf niet uitkomen. Als een rechter 
onvoldoende informatie heeft om te kunnen 
beslissen, kan hij ons om een onderzoek vra-
gen’’, aldus Ratering die bij de RvdK in de regio 
Rotterdam-Dordrecht werkt. Bij dit onderzoek 
wordt gesproken met beide ouders, de kinderen 
en andere personen die zich in het netwerk van 
het kind bevinden. 

OMGANGSREGELING
Een van de onderwerpen die tijdens de onder-
zoeken aan bod kunnen komen, is de omgangsre-
geling. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat 
het kind beide ouders na de scheiding blijft zien, 
stelt de gedragswetenschapper. Als kind ben je 
namelijk ‘een deel van zowel de vader als moe-
der’. Ondanks het verdriet en de boosheid die 
mogelijk bij een scheiding komen kijken, blijven 
de ex-partners wel een relatie als ouders hebben. 

Jaarlijks hebben volgens de Raad van de Kin-
derbescherming (RvdK) zo’n 70.000 kinderen 
in Nederland te maken met een (echt)scheiding. 
Meestal komen gescheiden ouders zelf tot een 
omgangs- of zorgregeling voor de kinderen, 
maar in sommige gevallen verloopt het maken 
van afspraken over bijvoorbeeld een overdracht 
moeizamer. Soms geeft de Raad voor de Kinder-
bescherming dan het advies om af te spreken op 
neutraal of openbaar terrein. In de praktijk ge-
beurt dat bijvoorbeeld bij een tankstation, laat 
een anonieme pomphouder weten.
TEKST: NICO SCHINKELSHOEK

‘Ook al ligt een 
tankstation niet 
voor de hand 
en klinkt dit 
misschien af-
standelijk of kil, 
kennelijk zorgt 
deze locatie voor 
een oplossing.’ 

GEDRAGSWETEN- 
SCHAPPER
ELISE RATERING
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‘We kijken samen met de 
ouders wat een zo prettig 
mogelijke manier is om die 
overdracht met elkaar te 
regelen.’
GEDRAGSWETENSCHAPPER 
ELISE RATERING

ondernemen

Ook na de ingrijpende levensgebeur-
tenis die scheiden volgens haar is. 
‘’We kijken daarom samen met de 
ouders wat een zo prettig mogelijke 
manier is om die overdracht met 
elkaar te regelen.’’ Soms geeft de 
RvdK daarbij het advies om af te 
spreken op neutraal of openbaar ter-
rein. ‘’Als wij zien dat een overdracht 
gepaard dreigt te gaan met conflic-
ten, dan kijken we hoe we het zo rus-
tig mogelijk kunnen laten verlopen. 

GESCHIKTE LOCATIE
Welke openbare plek de ex-partners 
kiezen, is aan hen zelf. Ook tank-
stations blijken in de praktijk als 
geschikte locatie gekozen te worden. 
Een van de benzinepompen waar dit 
fenomeen zich regelmatig afspeelt, 
is te vinden in Noord-Brabant. ‘’Het 
zijn twee gezinnen waarvan we echt 
op de hoogte zijn geweest dat er een 
wisseling plaatsvond. Dit gebeurde 

om de twee weken. Vaak op vrijdag-
middag of -avond en op zondagmid-
dag of -avond’’, vertelt eigenaresse 
Janneke Karels (fictieve naam).  

Om de privacy van de ouders te 
beschermen, wordt Karels liever niet 
met haar eigen naam en de locatie 
van haar tankstation genoemd. ‘’Bij 
een van de gezinnen zijn zowel de 
vader als de moeder vaste klanten, 
bij het andere alleen de moeder.’’ 

Voordat de ouders van het eerste 
gezin voor het eerst hun kind aan 
elkaar overdroegen bij de benzi-
nepomp, kwam de moeder volgens 
de eigenaresse naar binnen om 
toestemming te vragen. ‘’Ze vroeg 
of wij het goed vonden dat ze hier 
zouden wisselen.’’ Bij het andere ge-
zin vermoedt de eigenaresse dat een 
externe organisatie de ouders de tip 
gaf om de overdracht op neutraal 
terrein te laten plaatsvinden. ‘’Ook 
deze moeder is, voordat de eerste 
wisseling plaatsvond, naar binnen 
gekomen om dit te vertellen.’’

CAMERA’S
Hoewel Ratering en haar collega’s 
bij de RvdK niet bekend zijn met het 
fenomeen en nooit specifiek het ad-
vies geven om bij een tankstation af 
te spreken voor de overdracht, kan 
ze zich wel voorstellen dat het ge-
beurt. ‘’Het is eigenlijk ook een neu-
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traal terrein.’’ Ook denkt Ratering 
dat het een praktische keuze kan 
zijn voor ex-partners, bijvoorbeeld 
omdat ouders een stuk uit elkaar wo-
nen en halverwege willen afspreken.
Karels vermoedt dat de aanwezig-
heid van camera’s bijdraagt aan de 
keuze van de ouders om hun kind 
te wisselen op haar benzinepomp in 
Noord-Brabant. ‘’Het contact tussen 
deze ouders liepen niet heel soepel. 
Voor zover ik weet is er aangeraden 
om niet bij elkaars huis te komen. 
Wel hebben we ze gelijk verteld dat 
ze zelf nooit de camerabeelden terug 
kunnen kijken, maar dat de politie 
deze wel op kan vragen, mocht er 
ooit wat gebeuren.’’

VEILIGHEID HET BELANGRIJKSTE
Volgens Ratering is het allerbelang-
rijkste van de overdracht dat de situ-
atie veilig is en er bijvoorbeeld geen 
kinderen op de parkeerplaats ach-

tergelaten worden terwijl de andere 
ouder tien minuten later aankomt. 
Als die signalen er wel zijn, raadt ze 
aan om contact op te nemen met een 
instantie als Veilig Thuis of bij acute 
dreiging de politie. ‘’Als dit voor de 
ouders en kinderen een overdracht 
zonder spanningen oplevert, is er 
helemaal niks mis mee om het op die 
manier te doen.’’ 
In het geval van de Noord-Brabantse 
gezinnen koos Karels er de eerste 
paar keer wel voor om met een 
schuin oog mee te kijken naar de 
situatie. ‘’We zijn zelf onpartijdig en 
zouden ons alleen bij calamiteiten 
naar buiten wagen, net zoals we bij 
andere calamiteiten zouden hande-
len. Echter is dit nog niet voorgeko-
men, gelukkig.’’ 
Of de wisselingen op het tankstation 
van Karels nog steeds plaatsvinden, 
kan de pomphouder niet zeggen. Het 
personeel werkt in wisselende dien-

sten en krijgt er daarom niet altijd 
wat van mee. Wel weet volgens haar 
elke medewerker van de twee gezin-
nen af, ook omdat een van de ouders 
in het begin vaak in de shop bleef 
voor een praatje. ‘’Omdat het vaste 
klanten zijn ben je toch al gauw op 
de hoogte als ze uit elkaar gaan. 
Wij zitten tussen dorpen in, dus dat 
werkt ook mee in het contact met de 
klant.’’ Voor Karels is het overigens 
geen enkel probleem dat de ouders 
haar tankstation kiezen als locatie 
voor de overdracht. Dat zou het voor 
haar ook niet zijn als het geen klan-
ten waren. 
Het is goed om te horen dat deze 
mensen er zelf voor zorgen dat de 
kinderen beide ouders blijven zien. 
Ook al ligt een tankstation niet voor 
de hand en klinkt dit misschien af-
standelijk of kil, kennelijk zorgt deze 
locatie voor een oplossing”, aldus 
Ratering. 


