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Betreft: Kabinetsformatie – Versterking van de rol van vaders bij de opvoeding van hun 

kinderen: Uitbreiding van het betaald vaderschapverlof en overname en implementatie van 

de 12 aanbevelingen uit Resolutie 2079 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van 

Europa van 2 oktober 2015 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Stichting Vader Kennis Centrum (VKC) is gericht op bevordering en ontsluiting van informatie 

en kennis ter ondersteuning en faciliteren van betrokken vaderschap, co-ouderschap en 

vaderinclusief beleid, waarbij het belang van kinderen bij een actieve betrokkenheid van 

beide ouders in de opvoeding en het onderwijs voorop gesteld wordt. Daarom heeft de 

stichting VKC met subsidie van de Bernard van Leer Foundation een bijzonder hoogleraar 

aangesteld aan de universiteit van Amsterdam, prof. dr. Renske Keizer, voor het verrichten 

van wetenschappelijk onderzoek en het bestuderen van de wisselwerking tussen sociale 

structuur, gezinsomgeving en het gedrag van vaders. Dit creëert niet alleen een beter begrip 

van de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen, maar het biedt 

beleidsmakers ook handvatten voor het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit bij de 

wensen en behoeften van vaders, moeders, kinderen, gezinnen en overige 

samenleefverbanden met kinderen. 
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Op initiatief van de VVD is de met de PvdA in het vorige kabinet overeengekomen 

uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof –van 2 naar 5 dagen per 1 januari 2019 – 

recent ‘controversieel’ verklaard en daarmee, helaas, voorlopig van de baan. Wij dringen er 

bij u als formateur op aan de uitbreiding van het vaderschapsverlof in te brengen in de 

formatie onderhandelingen voor het nieuwe kabinet. 

 

Over de belangrijke rol en betekenis van positief betrokken vaderschap in de opvoeding 

heeft prof. Keizer in haar oratie ‘Waar staat papa. Over grenzen denken’ (15 april 2016) 

onder meer het volgende opgemerkt: 

 

Veel onderzoekers, onder wie Daniel Paquette, Natasha Cabrera en Catharine Tamis-

Lemonda hebben aangetoond dat vaders de ontwikkeling van hun kinderen, ook de 

allerjongsten, op een unieke manier beïnvloeden. Deze wetenschappers stellen dat 

vaders als brug fungeren naar de samenleving; dat ze kinderen stimuleren om te 

exploreren, om te interacteren met anderen buiten het gezin en de familie, hen angst 

voor of onzekerheid bij het onbekende doen overwinnen en hen leren om, 

verantwoorde, risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan. 

 

Daarnaast laat onderzoek zien dat vaders 

een uniek rolmodel zijn voor zoons en 

dochters; vaders die betrokken zijn bij de 

opvoeding van hun kind, hebben een 

grotere kans om een zoon te hebben die 

ook een aanzienlijk aandeel in de 

zorgtaken heeft en een dochter die 

(langer) actiever is op de arbeidsmarkt. 

 

Nederland loopt sterk achter in 

vergelijking met andere Europese landen  

 

Vaders krijgen momenteel twee dagen 

betaald vaderschapsverlof en daarmee 

loopt Nederland zeer sterk achter op 

andere Europese landen, waar vaders 

gemiddeld acht weken betaald verlof 

krijgen. 

 

Onderzoek toont aan dat de eerste weken 

en maanden van groot belang zijn voor 

het opbouwen van een band tussen vader 

en kind, waardoor vaders later ook meer 

en intensiever betrokken zijn bij de 

opvoeding. 
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Wetten en beleid creëren ook condities die ongelijkheid kunnen verminderen of juist 

verscherpen. Om een voorbeeld te geven: onderzoek heeft aangetoond dat meer 

overheidssteun in de vorm van vaderschapsverlof en belastingvoordeel wat betreft 

kinderopvang de kloof in cognitieve ontwikkeling tussen kinderen uit eenoudergezinnen en 

tweeoudergezinnen aanzienlijk kan verkleinen. 

 

Resolutie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 

 

Ook is in oktober 2015 in de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa resolutie 

2079 aangenomen over “Gelijkheid en medeverantwoordelijkheid van de ouders: de rol van 

de vaders”. Hierin worden de lidstaten dringend opgeroepen ervoor te zorgen dat vaders 

dezelfde rol kunnen spelen als moeders bij de opvoeding van hun kinderen, waarbij 

benadrukt wordt dat de rol van vaders bij jonge kinderen beter erkend en gewaardeerd 

moet worden.  

 

Een reeks van aanbevelingen is beschreven in deze resolutie op de site van de Raad van 

Europa (zie de bijlage bij deze brief en:  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220&lang=en) 

 

Onder punt 5.12 van de resolutie beveelt de Raad van Europa aan de lidstaten waaronder 

Nederland aan om een ruimer betaald ouderschapsverlof beschikbaar te stellen aan vaders, 

waarbij voorkeur wordt gegeven aan het toekennen van‘take it or leave it’ 

ouderschapsverlof aan vaders dat alleen door vaders/partners kan worden opgenomen en 

niet onderling te verdelen is tussen ouders.  

 

Op grond van het bovenstaande roept de Stichting VKC u daarom op bij de formatie sterk 

rekening te houden met deze Resolutie van de Raad van Europa over de rol van vaders in de 

zorg en opvoeding en alle 12 aanbevelingen onder punt 5 uit de Resolutie op te volgen en de 

wet- en regelgeving op dit gebied daarmee te harmoniseren (zie voor de 12 aanbevelingen 

uit de resolutie van de Raad van Europa de bijlage bij deze brief onder punt 5). 

 

Zorgvriendelijk werkgeverschap  

 

Stichting VKC heeft ook onderzoek gedaan naar zorgvriendelijk werkgeverschap, met name 

vadervriendelijk bedrijf. Het vadervriendelijk bedrijf is al eerder in de literatuur beschreven. 

Het is een onderwerp waar al in de jaren ‘90 onderzoek naar is gedaan, waarbij het concept 

als volgt werd gedefinieerd: 

 

“Bedrijven die toegankelijk zijn voor vaders hebben gebruiken en regelingen die 

vaders’ actieve deelname in de vroege opvoeding van hun kind faciliteren. Deze 

bedrijven accepteren dat normen die worden geassocieerd met de gezinssfeer 

belangrijk genoeg zijn om op de werkvloer te introduceren, en vinden het 

vanzelfsprekend dat zowel vaders als moeders zorg voor hun jonge kind willen en 

kunnen dragen.” 
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Wij willen komen tot een index voor vadervriendelijke bedrijven en daarvoor een 

certificering inrichten, zodat bedrijven dit in hun eigen audits en kwaliteitsystemen kunnen 

opnemen. Zouden vadervriendelijke maatregelen een verschil maken voor vaders? Het 

antwoord is een overtuigend ja: 86.2% van de vaders geeft in ons onderzoek aan dat een 

vadervriendelijk keurmerk voor bedrijven en organisaties hen over de streep zou kunnen 

trekken bij het solliciteren naar een baan bij deze werkgever en evenveel vaders geven 

tevens aan dat hun partner vadervriendelijke instrumenten belangrijk vindt. Langer betaald 

ouderverlof moet, op zijn minst, een optie zijn waar vaders naar wens gebruik van kunnen 

maken, aldus de respondenten. En het moet beter mogelijk zijn om flexibel te werken: 

school en dagopvang sluiten meestal niet aan op werktijden. 

 

De OESO heeft vorig jaar betaald verlof voor vaders aanbevolen in haar policy brief “Parental 

Leave: Where are the fathers?” (OESO, maart 2016) en ook de SER bepleitte ‘een verruiming 

van de verlofmogelijkheden voor jonge vaders en moeders, m.n. in het eerste levensjaar van 

het kind’ in haar adviesrapport “Een werkende combinatie. Advies over het combineren van 

werken, leren en zorgen in de toekomst” (SER-Advies 2016/08, 26 oktober 2016) aan het 

kabinet.  

 

Zoals uit eerder SER overleg naar voren kwam, heeft met name het Midden en Klein Bedrijf 

(MKB) problemen met de financiering van een uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof 

(er zijn enkele bedrijven die dit intussen wel doen). In haar adviesrapport “Een werkende 

combinatie” geeft de SER daarom als een van de richtinggevende voorwaarden aan 

“(gedeeltelijke) financiering van het verlof via een bijdrage uit de algemene middelen dan 

wel via een combinatie van (fiscaalvriendelijk(e)) sparen/spaarvormen en algemene 

middelen”. 

 

Tot slot vragen we bij het behandelen van de door ons bepleitte uitbreiding van het betaald 

vaderschapsverlof in de formatie ook graag speciale aandacht voor de positie van ZZP-ers en 

co-ouders na (echt)scheiding.  

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.vaderkenniscentrum.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur van Stichting Vader Kennis Centrum: 

Peter Tromp, Paul Bastianen, Bas van ’t Hoff, Benjamin Wondergem en Abdellah Mehraz   

Bestuursadviseur em. prof. dr. Louis Tavecchio 

 

 

 

 

Bijlage: Aangenomen Resolutie 2079 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van 

Europa (2 oktober 2015) 
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Bijlage: Aangenomen Resolutie 2079 van de Parlementaire 

Assemblee van de Raad van Europa (2 oktober 2015) 
Author(s): Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220&lang=en 

 

Origin - Assembly debate on 2 October 2015 (36th Sitting) (see Doc. 13870, report of the 

Committee on Equality and Non-Discrimination, rapporteur: Ms Françoise Hetto-Gaasch; and 

Doc. 13896, opinion of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable 

Development, rapporteur: Mr Stefan Schennach). Text adopted by the Assembly on 2 

October 2015 (36th Sitting).  

 

1. The Parliamentary Assembly has consistently promoted gender equality in the workplace 

and in the private sphere. Major improvements in this field, while still not sufficient, can be 

observed in most member States of the Council of Europe. Within families, equality between 

parents must be guaranteed and promoted from the moment the child arrives. The 

involvement of both parents in their child’s upbringing is beneficial for his or her 

development. The role of fathers with regard to their children, including very young children, 

needs to be better recognised and properly valued. 

 

2. Shared parental responsibility implies that parents have rights, duties and responsibilities 

with regard to their children. The fact is, however, that fathers are sometimes faced with 

laws, practices and prejudices which can cause them to be deprived of sustained 

relationships with their children. In its Resolution 1921 (2013) on gender equality, 

reconciliation of private and working life and co-responsibility, the Assembly called on the 

authorities of the member States to respect the right of fathers to enjoy shared 

responsibility by ensuring that family law foresees, in case of separation or divorce, the 

possibility of joint custody of children, in their best interests, based on mutual agreement 

between the parents. 

 

3. The Assembly wishes to point out that respect for family life is a fundamental right 

enshrined in Article 8 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5) and 

numerous international legal instruments. For a parent and child, being together is an 

essential part of family life. Parent–child separation has irremediable effects on their 

relationship. Such separation should only be ordered by a court and only in exceptional 

circumstances entailing grave risks to the interest of the child.  

 

4. Furthermore, the Assembly firmly believes that developing shared parental responsibility 

helps to transcend gender stereotypes about the roles supposedly assigned to women and 

men within the family and is simply a reflection of the sociological changes that have taken 

place over the past fifty years in terms of how the private and family sphere is organised. 

 

5. In the light of these considerations, the Assembly calls on the member States to: 
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5.1. sign and/or ratify, if they have not already done so, the European Convention on 

the Exercise of Children’s Rights (ETS No. 160) and the Convention on Contact 

concerning Children (ETS No. 192); 

5.2. sign and/or ratify, if they have not already done so, the 1980 Hague Convention 

on the Civil Aspects of International Child Abduction and to properly implement it, 

and in particular to ensure that the authorities responsible for enforcing it co-operate 

and respond promptly;  

5.3. ensure that parents have equal rights with regard to their children under their 

laws and administrative practice, guaranteeing each parent the right to be informed 

and to have a say in important decisions affecting their child’s life and development, 

in the best interests of the child; 

5.4. remove from their laws any difference based on marital status between parents 

who have acknowledged their child; 

5.5. introduce into their laws the principle of shared residence following a separation, 

limiting any exceptions to cases of child abuse or neglect, or domestic violence, with 

the amount of time for which the child lives with each parent being adjusted 

according to the child’s needs and interests; 

5.6. respect the right of children to be heard in all matters that affect them when 

they are deemed to have a sufficient understanding of the matters in question;  

5.7. take shared residence arrangements into account when awarding social benefits; 

5.8. take all necessary steps to ensure that decisions relating to children’s residence 

and to access rights are fully enforced, particularly by following up complaints with 

respect to failure to hand over a child;  

5.9. encourage and, where appropriate, develop mediation within the framework of 

judicial proceedings in family cases involving children, in particular by instituting a 

court-ordered mandatory information session, in order to make the parents aware 

that shared residence may be an appropriate option in the best interests of the child, 

and to work towards such a solution, by ensuring that mediators receive appropriate 

training and by encouraging multidisciplinary co-operation based on the “Cochem 

model”; 

5.10. ensure that the professionals who come into contact with children during court 

proceedings in family cases receive the necessary interdisciplinary training on the 

specific rights and needs of children of different age groups, as well as on 

proceedings that are adapted to them, in accordance with the Council of Europe 

Guidelines on child-friendly justice; 

5.11. encourage parenting plans which enable parents to determine the principal 

aspects of their children’s lives themselves and introduce the possibility for children 

to request a review of arrangements that directly affect them, in particular their 

place of residence; 

5.12. introduce paid parental leave available to fathers, with preference being given 

to the model of non-transferable periods of leave. 

 


