
Uw briefhoofd 
 
 
Aan:  
Rechtbank of Hof waar de zaak dient 
Postbus …. 
Postcode / plaats  
 
Betreft:  WRAKINGSVERZOEK vooraf m.b.t. kinderrechter mr. NAAM 
 
Uw Kenmerk zitting: (kenmerk / soort rechter /datum / tijdstip). 
 
Plaats / datum, 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Dag / datum / tijd heb ik geïnformeerd bij de rechtbank welke rechter deze zitting zou voorzitten. 
Er werd mij gemeld door (medewerker die u aan de telefoon had) dat mr (NAAM )  als  rechter deze 
zitting zal leiden. 
 
Bij deze wil ik een wrakingsverzoek indienen tegen mr. NAAM op grond van partijdigheid en / of in 
ieder geval de schijn van partijdigheid. Ik heb hiervoor de volgende gronden als reden: 
 
Grond 1 
Mr. NAAM is al vanaf 2007 met grote regelmaat voorzittend rechter binnen onze zaak. 
In deze tijd heeft zij nog nimmer een voor ons en de kinderen positieve uitspraak gedaan. Dit geeft 
ons ten zeerste het gevoel van partijdigheid. Ik noem u de volgende zittingen:  
(Zaaknummer 1) d.d. DATUM VOTS 
(Zaaknummer 2)                                          d.d. DATUM      OTS 
(Zaaknummer 3)  d.d. DATUM UHP/ vervallen verklaring aanwijzing 
Enz enz… 
 
(tot aan X of zoveel zaken van toepassing!!) 
 
Een behoorlijke hoeveelheid aan negatieve uitspraken lijkt ons die voor ons gevoel zeker duidt op 
partijdigheid. 
 
Grond 2 
Mr. NAAM heeft buiten de zittingen om contact met de medewerkers van BJZ (onze tegenpartij) In 
Bijlage vind u de contactjournaals van BJZ waar dit uit blijkt. 
CJ (contact journaal datum) blz. NR Dhr. XY kan overleggen met mw. NAAM 
CJ (datum) blz. NR  Er wordt ruggespraak gehouden met de Kinderrechter. 
CJ (datum) blz. NR  Kinderrechter NAAM staat in actieagenda Gezinsvoogd 
 
Een overlegcultuur tussen BJZ en Kinderrechter ondermijnt ons inziens de objectiviteit van de KR. 
 
Grond 3. 
Mr. NAAM is zelf betrokken geweest na uitspraak van VOVO in het terug halen (zonder papieren) van 
onze kinderen die geëmigreerd naar (ander land) daar bij familie verbleven. In de bijlage  vind u de 
contactjournaals van BJZ waar dit uit blijkt. 
 
CJ (datum) blz. NR   Kinderrechter NAAM is bereid te bellen met  



     Ander land 
CJ (datum) blz. NR  Kinderrechter NAAM heeft gebeld met ander land 
CJ (datum) blz. NR  Kinderrechter NAAM staat in actieagenda Gezinsvoogd 
 
Omdat de kinderrechter hier betrokken is bij de uitvoering van de UHP en niet enkel met het 
beoordelen van de zaak geeft dit alle reden om aan te nemen dat deze kinderrechter meer dan 
betrokken is en derhalve niet meer objectief in onze zaak kan oordelen. 
 
Grond 4. 
Tijdens de zittingen is er merkbaar de intentie bij mr. NAAM dat onze kinderen alleen maar naar huis 
kunnen / mogen  komen indien zowel vader als moeder gaan zeggen dat vader schuldig is. En / of 
indien vader gedetineerd is. Deze uitspraak gaat volledig voorbij aan onschuldpresumptie. Vader kan 
als verdachte worden aangemerkt echter er vanuit gaan dat hij schuldig is nog voordat het hof de 
zaak heeft onderzocht en beoordeeld is, is ons inziens tegen de wet en duid of in ieder geval lijkt op 
persoonlijke vooringenomenheid. 
 
Wij verwachten dat u naar aanleiding van bovengenoemde gronden dit wrakingsverzoek gegrond zult 
verklaren.  
Met het verzoek om deze rechter niet meer te laten beslissen in onze zaak en verzoekend om een 
andere wel objectieve rechter, verblijf ik, 
 
Hoogachtend, 
 
 
(Uw handtekeningen) 
 
(Naam van ouders) 
 
 

 

Aantal bijlagen : X 


