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I. Juridische omkadering van bet omgangsrecht 

De Belgische wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag( 1) heeft niet aileen het ouderlijk 
gezag grondig hervormd(2). Ook het omgangsrecht heeft sedertdien 
een plaats gekregen in het wetgevend apparaat. Voortaan waarborgt 
art. 374, 4° lid van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (B.B.W.) het 
recht op persoonlijk contact tussen ouder en kind. Art. 375 bis B.B.W. 
omvat ditzelfde recht voor de grootouder en derden met wie het kind 
een affectieve band heeft. Deze nieuwe wet kadert in het hervor
mingsproces van het echtscheidingsrecht. Nadat de procedure inzake 
echtscheiding vereenvoudigd werd door de wet van 30 juni 1994(3), 
heeft de wetgever de voorkeur gegeven aan de uitwerking van een 
regeling betreffende het co-ouderschap en het omgangsrecht, alvorens 
zijn hervormingsproject verder te zetten met de herziening van de 
gronden tot echtscheiding en de gevolgen van de echtscheiding. 
Gelijktijdig kwam in Nederland de wet van 6 april 1995 tot nadere 
regeling van het gezag en van de omgang met minderjarige kinderen 
tot stand(4). Voortaan is Titel 14 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek voorbehouden voor de bepalingen betreffende het gezag 
over minderjarige kinderen. Onder titel 15 worden de regels in ver
band met omgang en informatie gerangschikt. Het principe van om-

(1) B.S., 24 mei 1995. 
(2) Zie voor een algemene commentaar op deze wet: BAETEMAN, G. en BAMPS, Ch., De nieuwe 
wet betreffende het co-ouderschap. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 13 apri/1995 
met een inleidende commentaar, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 3-22; DELI, D., 
,Het co-ouderschap en het omgangsrecht. Wet van 13 april1995 betreffende de gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag", Waarvan Akte, 1995, 134-139; GERLO, J., DE GROOTE, E. 
en WYLLEMAN, A., ,De uitoefening van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht (Wet van 13 
april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag), in Gentse 
Juridische actualia, reeks Gandaius Actueel, nr. 1, Antwerpen, Story Scientia, 1995, 131-
164; HoFSTROSSLER, P., ,De Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening 
van het ouderlijk gezag", A.J.T.-Dossier, 1995-96, 29-35; RENCHON, J.-L., ,La nouvelle 
reforme legislative de l'autorite parentale", Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 361-434; RENS, J., 
,De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag", T. Not., 1995, 547-556; SENAEVE, P. 
(ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, 285 p.; SENAEVE, P., ,De 
wet van 13 april 1995 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het 
omgangsrecht", E.J., 1995, 33-48. 
(3) Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel931 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding, B.S., 21 juli 1994. 
(4) Stb. 240, 1995, in werkingtreding 2 november 1995. Zie voor een algemene bespreking: 
BooR, E., ,Traditioneel gezag in een 'modeme' wet. Omgang met en gezag over minderjari
gen", Nemesis, 1995, 103-107; WORTMANN, S., ,Ouderlijk gezag en omgang", F.J.R., 1995, 
210-215. 
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gang tussen ouder en kind staat in art. 1:377a van het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek (N.B.W.) ingeschreven. Art. 1:377f N.B.W. re
gelt het omgangsrecht tussen het kind en de personen die in een nauwe 
persoonlijke betrekking staan tot het kind. 
De regeling van het omgangsrecht, vervat in de respectievelijke 
wetten, realiseert noch in de Belgische, noch in de Nederlandse 
rechtsorde belangwekkende wijzigingen of nieuwigheden. In grate 
lijnen betreft het immers de codificatie van een recht dat jurispruden
tieel is gegroeid. De rechtspraak heeft reeds lang het bestaan van een 
dergelijk recht erkend en een omvangrijk volume vonnissen en arres
ten heeft de toepassingsvoorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten in 
de rechtspraktijk vorm gegeven. 
V 66r de totstandkoming van de nieuwe wetgeving getuigden ook 
enkele fragmentaire wetteksten van de aanwezigheid van een om
gangsrecht in de heersende rechtsstelsels. 
In de Belgische wetgeving bepaalde art. 1288, 1 o lid, 2° Ger. W. dat de 
echtgenoten bij echtscheiding door onderlinge toestemming een re
geling moesten vastleggen omtrent het recht van bezoek t.a.v. hun 
minderjarige kinderen. Vrij recent werd ook in de Jeugdbescher
mingswet(5) een bepaling ingelast die verwijst naar het bezoekrecht. 
Art. 56 bis Jeugdbeschermingswet, betteffende het hoorrecht van 
minderjarigen, bepaalt dat o.m. in geschillen inzake de uitoefening 
van het bezoekrecht, de jeugdrechtbank de minderjarige moet oproe
pen. 
In Nederland was, na mislukte pogingen in 1947 en 1957 om het 
omgangsrecht wettelijk te regelen(6), een eerste ,voorlopige rege
ling" tot stand gekomen in het kader van de herziening van het 
echtscheidingsrecht(7). Art. 161, lid 5 en art. 170, lid 4 van boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde dat de rechter op verzoek van 
een of beide ouders een omgangsregeling kon treffen tussen het kind 
en de ouder die niet met het gezag over het kind is belast. De toepas
sing van deze regeling was opgevat als een gunst die werd ver
leend(8). In 1990 werden deze bepalingen vervangen door een nieuw 

(5) De wet van 2 februari 1994 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, B.S., 17 september 1994. 
(6) DoEK, J. en GISOLF, R., Echtscheiding en omgangsrecht. 's Gravenhage, VUGA, 1988, 9. 
(7) De wet van 6 mei 1971, Stb. 290; DoEK, J. en GISOLF, R., o.c., 61. 
(8) DE BoER, J., ,Omgangsrecht als mensenrecht", N.J.B., 1982, 1131; PITLO, A., Het Neder
lands Burgerlijk Wetboek, Dee/ I, Personen- en Familierecht, Arnhem, Gouda Quint, 1993, 
408. 
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art. 1:161a N.B.W. dat na echtscheiding het kind en de ouder-niet
voogd een recht op omgang met elkaar geeft(9). 
Het toepassingsgebied van de enkele ,losse" wettelijke bepalingen 
die in Belgie en Nederland van kracht waren, bleef beperkt tot het 
omgangsrecht tussen ouder en kind(lO). Deze regels waren voorna
melijk geconcipieerd om na echtscheiding een verder contact van het 
kind met beide ouders te verzekeren. In tegenstelling hiermee is de 
nieuwe wetgeving alomvattend. De wetten van 1995 hebben tot doel 
iedere omgang die mogelijk kan bestaan tussen kind en volwassene op 
een algemene wijze in een wettelijk kader onder te brengen. Het 
omgangsrecht is hierdoor definitief losgekoppeld van de enge echt
scheidingssituatie( 11). 
Op internationaal vlak is het omgangsrecht terug te vinden in enkele 
verdragsteksten. 
Het recht op omgang maakt onderdeel uit van art. 8 E.V.R.M.(12), dat 
de eerbiediging van het prive- en het gezinsleven waarborgt(13). 
Alsdusdanig wordt het omgangsrecht niet expliciet in dit artikel 
vermeld, maar het kan er wel uit afgeleid worden. Vermits het ge
zinsleven niet automatisch ten einde komt wanneer ouder en kind van 
elkaar gescheiden verblijven, waarborgt art. 8 E.V.R.M. het contact 
tussen heiden, wanneer samenleven onmogelijk is geworden(14). Het 

(9) De wet van 13 september 1990, Stb. 482. 
(10) Met uitzondering van de verwijzing naar het bezoekrecht in artikel 56bis Jeugdbescher
mingswet. Het valt moeilijk te verdedigen dat deze recente rechtsregel uitsluitend betrekking 
zou hebben op het bezoekrecht van de ouders, nu het bezoekrecht van o.m. grootouders en in 
bepaalde gevallen ook derden, algemeen aanvaard is. 
(11) Het verband tussen omgangsrecht en echtscheiding had in Nederland een andere juri
dische betekenis dan in Belgie. Dit hing samen met de instelling van het ouderlijk gezag die in 
Belgie berust op de afstamming en in Nederland traditioneel voortvloeide uit het huwelijk. Zo 
werd bv. na echtscheiding de gezagsvorm vervangen door het stelsel van de voogdij. De wet 
van 6 april1995 heeft grondige wijzigingen gebracht in de organisatie van het ouderlijk gezag. 
Het ligt evenwel niet in de bedoeling van dit artikel daar dieper op in te gaan. Zie voor een 
vergelijkende studie van het ouderlijk gezag onder het oude regime: GERLO, J. en WYLLEMAN, 
A., ,Naar een juridische erkenning van co-ouderschap?", R. W., 1988-89, 105-118. 
(12) Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en van de funda
mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955, B.S., 19 
augustus 1955. 
(13) ADRIAENSSENS, K., ,De rechten van het kind", R. W., 1991-92, 1111; DE BOER, J., I.e., 
1125; MAES, C., ,Eugenetische benadering van het zogenaamde bezoekrecht", Panoptieon, 
1989, 171; VANLERBERGHE, B., ,Omgangsrecht in het licht van a1tikel 8 E.V.R.M.", Jura 
Fale., 1990-91, 147; WORTMANN, S., ,Mensenrechten en het personen- en familierecht", 
N.J.C.M.-Bulletin, 1986, 111. 
(14) VANLERBERGHE, B., I.e., 151. 
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Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Com
missie hebben op basis van art. 8 E.V.R.M. een uitgebreide recht
spraak ontwikkeld i.v.m. het omgangsrecht. 
Het recht op omgang kan eveneens afgeleid worden uit art. 23 van het 
Internationaal V erdrag inzake Burgerrechten en Politi eke Rechten, 
dat bepaalt dat het gezin de natuurlijke en fundamentele kern van de 
samenleving vormt(15). 
Veel nadrukkelijker is het omgangsrecht aanwezig in het Internatio
naal V erdrag betreffende de Rechten van het Kind (1. V .R.K. )( 16). Art. 
9 § 3 kent het kind een omgangsrecht toe t.a.v. zijn ouders, wanneer 
het van hen gescheiden is. Enkel in het belang van het kind kan het 
onderhouden van contacten met de ouder worden geweigerd. Onge
twijfeld is vanuit dit verdrag een impuls uitgegaan naar de nationale 
wetgever bij de regeling van het omgangsrecht(17). 

II. Terminologie(18) 

De wet van 13 april 1995 kent aan de ouder die niet het gezag 
l!itoefent,_ eef}re_c flt()p_JH~f§_()Onjij k c_Q_ntast_ m~t ll~tki_nc.l t()~. ]:)it:l~!fd~ 
recht op persoonlijk contact wordt in hoofde van de grootouder en 
derden vastgelegd. Hierdoor wordt een relatief nieuwe term in ons 
rechtsstelsel ge'introduceerd. De wetgever heeft zich hierbij laten 
leiden door de terminologie aangewend in het I.V.R.K. Art. 9 § 3 
van het I.V.R.K. waarborgt het recht van het kind op persoonlijke 
betrekkingen en het onderhouden van een direct contact met beide 
ouders. 
In tegenstelling met de ons weinig vertrouwde term persoonlijk con
tact kan het begrip bezoekrecht, naar het voorbeeld van het Franse 
droit de visite, terugogen op een lange traditie in de rechtspraktijk. 
Deze term was niet alleen vermeld in art. 1288, 1 o lid, 2° Ger.W. maar 

(15) New York, 19 december 1966, goedgekeurd door de wet van 15 Mei 1981, B.S., 6 juli 
1983. 
(16) New York, 20 november 1989, goedgekeurd door de wet van 25 november 1991, B.S., 17 
januari 1992, en bij decreet van de Vlaamse Raad op 15 mei 1991, B.S., 13 juli 1991. 
(17) Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, ingediend 
door de heer Beaufays c.s., Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/1. 
(18) Zie voor een grondige analyse van de termino1ogie: DE WOLF, A., ,De nieuwe regeling 
van het omgangsrecht", in co-ouderschap en omgangsrecht, o.c., 197. 
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was ook in de rechtspraak en de rechtsleer goed ingeburgerd. De 
algemene bekendheid ervan is voor de wetgever de motivatie geweest, 
om deze bij voorkeur alsnog te gebruiken in art. 56 bis Jeugdbescher
mingswet, in plaats van het recht op persoonlijke betrekkingen(19). 
Het bezoekrecht, zoals geconcipieerd door de rechtspraak, omvat 
inhoudelijk meer dan hetgeen de term sensu stricto suggereert. In 
een minimalistische betekenis kan dit recht beperkt zijn tot telefoni
sche contacten of schriftelijke correspondentie. Omgekeerd kan het 
ook meer inhouden dan een bezoek van enkele uren of een dag. Het 
recht van bezoek kan een tijdsspanne van meerdere dagen beslaan, 
overnachtingen inbegrepen. Zeer vaak zal een regeling worden uitge
werkt waarbij het kind een deel van de schoolvakanties doorbrengt bij 
de ouder die bezoekgerechtigde is. De strikte term bezoekrecht is 
m.a.w. een vlag die de lading niet helemaal dekt. Mede hierdoor had 
in de Belgische rechtspraak en rechtsleer de term omgangsrecht zijn 
intrede gedaan. De invloed van Nederlandse literatuur was hieraan 
wellicht ook niet vreemd. 
In Nederland wordt t.a.v. de terminologie veel meer eenvormigheid 
aan de dag gelegd. Nederlandse auteurs hanteren zo goed als exclusief 
de term omgangsrecht. Ook in de wettekst wordt, zowel in hoofde van 
de ouder als in hoofde van diegene die in een nauwe persoonlijke 
betrekking staat tot het kind, het begrip omgang gebezigd. De term 
omgang heeft een ruimere betekenis dan het begrip bezoek, en is 
inhoudelijk dus correcter(20). 
Noch de Belgische, noch de Nederlandse wet geeft een definitie van 
het recht op contact, resp. het omgangsrecht. Dit zou trouwens een 
onmogelijke opgave zijn voor de wetgever. Inhoudelijk krijgt dit recht 
pas vorm nadat de modaliteiten ervan door de partijen zijn uitgewerkt 
of door de rechter zijn vastgesteld. In die zin zijn omgangsrecht, 
bezoekrecht en recht op contact blanco-begrippen die als synoniemen 
kunnen worden gehanteerd, vermits hun draagwijdte wordt ontleend 
aan de concrete invulling ervan in de praktijk. Het feit dat dit recht 
door de rechter moet worden ,ingevuld" relativeert het onderscheid 
op louter terminologisch vlak. 
In deze tekst wordt de voorkeur gegeven aan de term omgangsrecht. 
Deze term wordt algemeen gebruikt in Nederland en is ook in Bel
gie niet onbekend. Hoewel ook contact zeer gevarieerd kan zijn 

(19) SENAEVE, P., ,De invoering van het hoorrecht van minderjarigen", in De hervorming van 
het jeugdbeschermingsrecht. Commentaar op de wet van 2 februari 1994 en de gecoordineerde 
decreten van 4 apri/1990, SENAEVE, P. en PEETERS, J. (eds.), Leuven, Acco, 1994, 120, nr. 206. 
(20) DE WoLF, A., l.c., 199, nr. 324. 
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- telefonisch, schriftelijk, persoonlijke ontmoeting van korte of 
lange duur, veelvuldig of beperkt in frequentie - heeft het begrip 
omgang een ruimere connotatie. Bovendien heeft het een dimensie 
extra. Omgangsrecht bezit een wederkerig karakter. Men heeft nood
zakelijk omgang met iemand. Het impliceert interactie tussen beide 
partijen(21). Daarentegen bestaat het recht op contact in hoofde van 
een persoon en hartgt aan deze term een individualiserende connotatie 
vast. 

III. De krachtlijnen van het omgangsrecht naar Belgisch recht 

1. HET OMGANGSRECHT VAN DE ODDER 

Het omgangsrecht in hoofde van de ouder is vastgelegd in art. 374,4° 
lid B.B.W. waarin wordt bepaald dat de rechter de wijze vaststelt 
waarop de ouder die niet het gezag uitoefent, persoonlijk contact 
onderhoudt met het kind. Deze bepaling vindt zijn toepassing in de 
hypothese dat een ouder het exclusieve uitoefeningsrecht van het 
ouderljk gezag bezit. In hoofde van de andere ouder wordt comple
nientaireen omgangsregeling uitgewerkt: Be fundamentele wijzigin~ 
gen betreffende het ouderlijk gezag, gerealiseerd door de wet van 13 
april 1995, doen deze regeling principieel tot de uitzondering behoren. 
De basisregel bestaat erin dat beide ouders samen het gezag over hun 
minderjarige kinderen uitoefenen, ongeacht of deze gehuwd, onge
huwd, samenwonend, feitelijk of uit de echt gescheiden zijn. 
W anneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, is 
het treffen van een omgangsregeling overbodig, omdat het recht op 
persoonlijk contact deel uitmaakt van het ouderlijk gezag(22). 
Hoewel maatschappelijk grote waarde wordt gehecht aan regelmatige 
contacten tussen ouder en kind, is het omgangsrecht van de ouder 
geen absoluut onaantastbaar recht. Indien zich bijzonder ernstige 
redenen voordoen, kan aan de ouder het contact met zijn kind worden 
geweigerd overeenkomstig art. 374, 4° lid B.B.W. In het oorspronke
lijke wetsvoorstel werd het omgangsrecht in hoofde van de ouder 
geweigerd wanneer het indruiste tegen het belang van het kind(23). 

(21) DE WOLF, A., l.c., nrs. 324 en 336. 
(22) Zie infra. 
(23) Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, ingediend 
door de heer Beaufays, c.s., Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/1, 10. 
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Het ,belang van het kind" is een veel ruimere bepaling, die bij de 
toepassing ervan vlugger zalleiden tot het weigeren van een recht op 
omgang, dan wanneer slechts bijzonder emstige redenen het ontzeg
gen van omgang verantwoorden. Door de keuze van deze strenge 
weigeringsgrond heeft de wetgever uiting gegeven aan het belang dat 
wordt gehecht aan het contact tussen ouder en kind en wordt het 
omgangsrecht van de ouder qua principe haast onaanvechtbaar(24). 
De invulling van het concept ,bijzonder emstige redenen" gebeurt 
door de rechtspraak. Ten aanzien van de feitelijke appreciatie door de 
rechter kan verwacht worden dat deze in het verlengde zalliggen van 
de huidig gehanteerde beoordelingsnormen. Eerder zeldzaam wordt 
een omgangsrecht tussen ouder en kind ontzegd(25). De uitoefening 
van het omgangsrecht zal veeleer aan bepaalde modaliteiten en be
perkingen worden onderworpen, om te vermijden dat een radicale 
breuk tussen ouder en kind wordt veroorzaakt door ieder contact te 
beletten(26). 

2. HET OMGANGSRECHT VAN DE GROOTOUDER 

Ook de grootouder kan, wanneer spontane contacten met het klein
kind onmogelijk worden, een omgangsrecht vorderen. Begin deze 
eeuw heeft het Hof van Cassatie het bezoekrecht van de grootouder 
erkend op basis van het bestaan van een bloedband die wederzijds 
respect en genegenheid tot stand brengt(27). Hoewel deze principe
arresten gevolgd werden door rechtspraak waarin de visie van het Hof 
van Cassatie werd bijgetreden, bleef het omgangsrecht van de groot
ouder een eerder precair karakter behouden. 
Geen enkele wettelijke bepaling verwees naar een omgangsrecht in 
hoofde van de grootouder en enkele recente rechterlijke uitspraken 
trokken het bestaan van de bloedband als voldoende grondslag voor 

(24) HOFSTROSSLER, P., I.e., 32. 
(25) Bergen, 6 december 1990, J.T., 1991, 297. 
(26) BAETEMAN, G., Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Antwerpen, Kluwer Re
chtswetenschappen, 1993, 803, nr. 1386; zie voor voorbeelden uit de rechtspraak: BAETEMAN, 
G., GERLO, J., GULDJX, E., WYLLEMAN, A., DE SAEDELEER, V. en JACOBS, K., ,Overzicht 
van rechtspraak. Personen- en familierecht 1988-1994", T.P.R., 1994, 2274, nrs. 400-401; 
UYTTENDAELE, R., ,Het omgangsrecht: nieuwe modaliteit", noot onder Cass., 11 maart 1994, 
A.J.T., 1994-95, 6, en voetnoten aldaar. 
(27) Cass., 14 oktober 1915, Pas., 1915-16, I, 455; Cass., 25 september 1930, Pas., 1930, I, 
310. 
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een omgangsrecht in twijfel(28). Deze onzekere situatie heeft aanlei
ding gegeven tot het indienen van meerdere wetsvoorstellen(29). 
Uiteindelijk werd het omgangsrecht voor de grootouder opgenomen 
in de wet van 13 april1995. Krachtens art. 375 his B.B.W. bezitten de 
grootouders voortaan een principieel recht van omgang met hun 
kleinkinderen(30). Oorspronkelijk werd tijdens de parlementaire 
voorbereiding de grootouder op gelijke voet behandeld met derden 
die een bijzondere band hebben met het kind. De stelling dat de 
grootouder als ascendent een bijzondere plaats inneemt, en moet 
onderscheiden worden van andere familieleden of eventuele derden, 
heeft evenwel de bovenhand gehaald(31). Het volstaat de hoedanig
heid van grootouder aan te tonen om een vordering tot omgangsrecht 
in te stellen, zonder het bewijs te hoeven leveren van een affectieve 
band met het kleinkind. Dit recht zal slechts worden geweigerd 
wanneer het in strijd is met de belangen van het kleinkind(32). 
T.a.v. de grootouders heeft de wetgever niet dezelfde strenge wei
geringsgrond als voor de ouders willen handhaven. 

3. HET OMGANGSRECHT VAN DERDEN 

Buiten ouders en grootouders kunnen ook andere personen - al dan 
niet familieleden - een zeer nauwe relatie hebben met het kind. Zij 
vormen de derde categorie aan wie een omgangsrecht kan worden 
toegekend. Hun virtueel omgangsrecht is vastgelegd in art. 375bis 
B.B.W. In de vroegere rechtspraak diende de eiser te bewijzen dat het 
verderzetten van de contacten in het belang van het kind was(33). Nu 
zal de verzoeker, opdat zijn eis tot omgang ontvankelijk zou zijn, 
moeten aantonen dat hij een bijzondere affectieve band heeft met het 
kind. 

(28) Gent, 13 apri11992, T.V.B.R., 1992, 63; Panopticon, 1992, 612, noot CAPPELAERE, G., 
VERHELLEN, E. en SPIESSCHAERT, F., ,Het VN-Verdrag inzake de rechten van het Kind en zijn 
directe werking in het Be1gische (interne) recht"; Brusse1, 25 maart 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1992, 138. 
(29) O.a. Wetsvoorste1 tot invoeging in het burgerlijk wetboek van een omgangsrecht van 
grootouders met hun kleinkinderen, Gedr. St., Kamer, 1991-92, B.Z., nr. 85/1; Wetsvoorste1 
inzake een wettelijke omkadering van het omgangsrecht van grootouders met hun klein
kinderen, Gedr.St., Kamer, 1991-92, B.Z., nr. 328/1. 
(30) BAETEMAN, G. en BAMPS, Ch., o.c., 18, nr. 43. 
(31) Amendement nr. 5 ingediend door dhr. Beaufays c.s., Gedr. St., Kamer, 1993-95, nr. 1430/ 
2. 
(32) Rb. Brussel, 5 januari 1977, R.W., 1979-80, 2062; Brugge, 18 oktober 1990, T.V.B.R., 
1992, 41; Brussel, 25 maart 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 138. 
(33) Brussel, 23 januari 1980, J.T., 1980, 360. 
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Geleidelijk aan is de kring van omgangsgerechtigden uitgebreid. 
Traditioneel werd in de rechtsleer en de rechtspraak een argwanende 
of zelfs afwijzende houding vertolkt t.a.v. van een omgangsrecht in 
hoof de van derden, zeker wanneer het person en buiten de familiekring 
betrof. In de literatuur van de jaren zestig en zeventig werden de 
aanspraken van derden op omgang nog resoluut geweerd. Hieraan 
lagen twee overwegingen ten grondslag. Een omgangsrecht toekennen 
aan personen buiten de familiekring zou een onaanvaardbare inbreuk 
betekend hebben op het ouderlijk gezag(34). In het belang van het 
kind werd vereist dat het ouderlijk gezag niet of niet al te zeer zou 
,gestoord" worden door het toekennen van een bezoekrecht(35). 
Bovendien strookte het niet met de grondslag waarop het bezoekrecht 
gegrondvest was, om dit recht te verlenen aan derden. Enkel de band 
door de natuur zelf tot stand gebracht, nl. ten gevolge van de afstam
ming, rechtvaardigde een omgangsrecht(36). Hoe sympathiek de 
aanspraken van derden op omgang dan ook mochten voorkomen, zij 
konden, volgens de toenmalige tijdsgeest, niet worden bekrachtigd 
door de rechtbanken(37). 
In enkele decennia tijd is dit gedachtengoed geevolueerd en gaande
weg werd een omgangsrecht voor derden algemeen aanvaard. De 
opvatting van het ,absolute" ouderlijke gezag is langzaam afgebrok
keld, en het is niet meer uitsluitend het prerogatief van de ouder (of de 
vader) om het alleenheersende en laatste woord te voeren over de 
contacten die de minderjarige mag onderhouden. Gelijktijdig werd het 
netwerk van sociale relaties waarin het kind opgroeit, opgewaardeerd. 
Het plots verbreken van nauwe affectieve banden is niet opportuun 
voor de ontwikkeling van het kind en een evenwichtige ontplooiing 
van de persoonlijkheid vereist dan ook een zekere stabiliteit in de 
nauwe relaties die het kind onderhoudt met derden(38). 
Bovendien hebben evoluties in het familiale leven, gekenmerkt door 
een verminderde stabiliteit in de gezinsrelaties, tot gevolg dat ,der
den" die niet tot de ,wettelijke" familie behoren, meer dan vroeger, 
nauw betrokken kunnen worden bij de opvoeding van het kind(39). 
Zeer vaak zullen personen, die gedurende een zekere tijdsspanne het 

(34) DE GROOTE, W., ,Bezoekrecht", A.P.R., Brussel, Larcier, 1968, 18, nr. 10. 
(35) Rb. Gent, 15 september 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 70. 
(36) GERLO, J., ,Voor een wettelijke bekrachtiging van het bezoekrecht in Belgie", R. W., 
1972-73, 1663. 
(37) DE GROOTE, W., I.e., 31, nr. 28. 
(38) REMON, C., ,Du droit de visite des grands-parents et des tiers", Rev. Reg. Dr., 1980, 21. 
(39) Gent, 5 december 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 69. 
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kind opgevoed en verzorgd hebben (b.v. de pleegouder of de partner 
van een ouder), omgangsrecht vorderen. Ook andere personen die deel 
uitgemaakt hebben van eenzelfde leefgemeenschap zoals (half)broers 
en (half)zussen hebben gedurende de periode dat ze samengewoond 
hebben, vaak een nauwe relatie opgebouwd. Wanneer dit gezin, om 
welke reden ook, uiteenvalt, zal het kind vaak behoefte hebben aan 
blijvende contacten met de andere leden ervan(40). 
In deze categorie van omgangsgerechtigden is iedere titularis onder te 
brengen die niet tot de eerste twee categorieen behoort, d.i. iedereen 
met uitzondering van de ouders en de grootouders. Hierdoor wordt 
meteen duidelijk dat broers en zussen op voet van gelijkheid met elke 
andere derde, vreemd aan de familie, worden behandeld. In het wets
voorstel van de subcommissie werd uitdrukkelijk een omgangsrecht in 
hoofde van broers en zussen vooropgesteld(41). Tijdens de bespreking 
in de Kamercommissie werd deze categorie als principieel omgangs
gerechtigden, zonder duidelijke verantwoording, geschrapt. Aan de 
opmerking van een commissielid dat de grootouders meer rechten 
hebben dan broers en zussen, werd verder geen gevolg gegeven(42). 
Aldus zijn broers en zussen virtueel omgangsgerechtigden, die 
slechts, wanneer zij een affectieve band kunnen aantonen, een om
gangsrecht kunnen-vorderen. 

IV. Krachtlijnen van bet omgangsrecht naar Nederlands recht 

1. ENKELE MIJLPALEN IN DE EVOLUTIE DIE DE WET VAN 6 APRIL 1995 
IS VOORAFGEGAAN 

De jurisprudentiele erkenning van het omgangsrecht is in Nederland 
enkele decennia later geschied dan in Belgie. Een eerste grate omme
keer doet zich voor in 1939 wanneer de Hoge Raad beslist dat het 
,zeker in het be lang zal zijn van het kind dat de band met den vader of 
moeder aan wien na de echtscheiding de voogdij niet is opgedragen, 
niet geheel wordt verbroken"(43). Met deze uitspraak werd het recht 

(40) Rb. Hoei, 11 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 1466; J.T., 1990, 261; Gent, 30 juni 1989, Rev. 
Trim. Dr. Pam., 1990, 74. 
(41) Wetsvoorste1 betreffende de gezamen1ijke uitoefening van het ouderlijk gezag, ingediend 
door de heer Beaufays c.s., Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/1. 
(42) Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Swennen, Gedr. 
St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/4, tussenkomst Stengers. 
(43) H.R., 28 augustus 1939, N.J., 948, noot ScHOLTEN, P. 
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op omgang tussen ouder en kind erkend. Voorheen kwam het uitslui
tend de gezagsdragers toe beslissingen te treffen over de contacten die 
het kind onderhield. De rechter kon daaromtrent geen uitspraak doen 
omdat het niet tot zijn bevoegdheid behoorde(44). Na de principiele 
erkenning van het omgangsrecht als een behoefte die voortvloeit uit 
de natuurlijke band van ouders en kinderen( 45), heeft zich op deze 
natuurrechtelijke grondslag rechtspraak ontwikkeld. 
In 1971 werd het recht van omgang tussen het kind en de ouder die na 
echtscheiding niet met het gezag werd belast, wettelijk vastgelegd in 
art. 1:161, lid 5 N.B.W. Vanaf dat moment komt in de rechtspraakeen 
ontwikkeling op gang, gebaseerd op een steeds extensievere inter
pretatie van deze wettekst(46). Het toepassingsgebied van art. 1:161, 
lid 5 N.B.W. was immers beperkt tot omgang na echtscheiding, zodat 
ouders die zonder huwelijk hadden samengeleefd of derden, formeel 
geen enkel recht konden ontlenen aan dit artikel. 
Een eerste uitbreiding van het toepassingsgebied werd door de Hoge 
Raad verwezenlijkt door art. 1: 161, lid 5 toe te pas sen op twee 
ongehuwde ouders(47). De toepassing van dit artikel was volgens 
de Hoge Raad slechts mogelijk indien aan twee voorwaarden werd 
voldaan. Het uit de relatie geboren kind moet door de vader erkend 
zijn, zodat tussen heiden een familierechtelijke betrekking bestaat, en 
er moet een gezinsrelatie van enige duur tussen ouder en kind bestaan 
hebben. Deze tweede eis betekent de aanwezigheid van een gezins
verband vergelijkbaar met een huwelijk, zodat na de beeindiging van 
het concubinaat de relatie tussen ouder en kind op een lijn te stellen is 
met de situatie na echtscheiding( 48). 
Deze twee voorwaarden werden in de daarop volgende rechtspraak 
met een steeds grater wordende soepelheid gehanteerd. In 1983 velt 
de Hoge Raad een arrest waarin het bestaan van een gezinsband 
voldoende wordt geacht om een omgangsregeling toe te staan( 49). 
Deze gezinsband heeft een ruimere betekenis dan het gezinsver
band(50). Een gezinsband kan bestaan tussen ouder en kind zonder 
dat de ouders hebben samengewoond. Het volstaat dat de vader het 

(44) DoEK, J., ,De ,definitieve" regeling van het omgangsrecht: een weerbarstige kwestie", 
F.J.R., 1992,26. 
(45) Ibid., 26. 
(46) Zie LuiJTEN, E., noot I onder H.R., 22 februari 1985, N.J., 1986, 3. 
(47) H.R., 26 mei 1977, N.J., 1977, 417. 
(48) GoEI, I., ,Het recht van grootouders op omgang met hun kleinkinderen", A.A., 1988, 679. 
(49) H.R., 28 oktober 1983, N.J., 1984, 764. 
(50) HoLTRUST, N., Aan moeders knie. De juridische afstammingsrelatie tussen moeder en 
kind, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1993, 246. 
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kind heeft erkend en dat het kind afwisselend verblijft bij iedere 
ouder. Ook de voorwaarde van de familierechtelijke band komt enige 
tijd later op losse schroeven te staan. In het arrest van 22 februari 1985 
is volgens de Hoge Raad de erkenning van het kind door de vader niet 
meer vereist(51). Hoewel deze stelling later werd genuanceerd, blijft 
dit arrest van fundamenteel belang, maar om een andere reden. De 
Hoge Raad stelt hierin uitdrukkelijk dat de vroegere rechtspraak, 
waarin analoge toepassing van art. 1:161, lid 5 N.B.W. geschiedde, 
voor heroverweging in aanmerking komt: , Uitgangspunt daarbij 
moet zijn dat uit het in art. 8 eerste lid Europees Verdrag mensen
rechten voor ,een ieder" neergelegde ,recht op eerbiediging van zijn 
gezinsleven" voortvloeit dat een ieder van wie op grond van de 
omstandigheden van het geval moet worden aangenomen dat hij tot 
een kind in zodaninge betrekking staat of heeft gestaan dat hij met dit 
kind een ,gezinsleven" (vertaling van: vie familiale/family life) in de 
zin van deze verdragsbepaling heeft, in beginsel, wanneer het kind 
niet met hem samenwoont, gerechtigd is met het kind regelmatig 
omgang of althans contact te hebben." 
Hiermee werd definitief afgerekend met de oorspronkelijke dubbele 
voorwaarde voor de toekenning van het omgangsrecht. In de plaats 
daarvan heeft een vaag criterium ,family life" intrege gedaan(5~). 
Door deze nieuwe koers werd immers erg onduidelijk wie voortaan 
een omgangsrecht kon vorderen. In de rechtspraktijk werd de princi
piele uitspraak van de Hoge Raad gevolgd door een steeds ruimere 
toepassing van art. 8 E.V.R.M., waardoor ook de kring van omgangs
gerechtigden in evenredigheid werd uitgebreid. Sommige rechters 
gingen bij de interpretatie van bepaalde gegevens als gezinsleven zo 
ver dat het begrip werkelijk werd uitgehold(53). 

2. HET OMGANGSRECHT NA DE WET VAN 6 APRIL 1995 

a. Het omgangsrecht van de ouder 

Door de wet van 6 apri11995 is de omgangsregeling in het N.B.W. 
verhuisd van art. 1:161a naar art. 1:377a van de nieuwe tite115. Iedere 
ouder die een familierechtelijke betrekking heeft met het kind kan 

(51) H.R., 22 februari 1985, N.J., 1986, 3. 
(52) LUIITEN, E., noot I onder H.R., 22 februari 1985, N.J., 1986, 3. 
(53) Zie infra 

840 



voortaan op grand van art. 1:377a een omgangsrecht vorderen(54). 
Deze familierechtelijke relatie is aanwezig wanneer het ouderschap 
juridisch is vastgesteld, niet alleen door huwelijk, maar ook door 
erkenning. Hierdoor wordt de reikwijdte van de omgangsregeling 
verruimd en definitief losgekoppeld van de echtscheidingssituatie. 
Voor iedere ouder die niet het gezag over het kind heeft, geldt een 
principieel recht op omgang. Op verzoek van de ouders of een van 
hen, stelt de rechter al dan niet voor een bepaalde tijd, een regeling 
inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast. In bepaalde geval
len kan de rechter dit recht aan de ouder ontzeggen. In tegenstelling 
tot Belgie, waar de wetgever genoegen genomen heeft met de zeer 
algemeen geformuleerde weigeringsgrond ,bijzonder ernstige rede
nen", is in de Nederlandse wet een meer gespecifieerde opsomming 
van weigeringsgronden in art. 1:377a N.B.W. opgenomen. De rechter 
ontzegt het recht op omgang indien: 
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of licha

melijke ontwikkeling van het kind, of 
b. de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet 

worden geacht tot omgang, of 
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige 

bezwaren tegen omgang met zijn ouder blijk heeft gegeven, of 
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het 

kind. 
In de literatuur werd reeds, voordat de wet van kracht was, kritiek 
geuit op deze weigeringsgronden. In wezen kunnen de vier opge
somde gronden herleid worden naar twee fundamentele ontzeggings
gronden. Het volstaat in de wettekst te bepalen dat het verzoek tot 
omgangsrecht wordt afgewezen indien het belang van het kind zich 
tegen inwilliging verzet of indien een kind van twaalf jaar of ouder 
daartegen bezwaar maakt(55). Terecht wordt hierbij opgemerkt dat 
het belangrijker is dat de rechter een goede motivering kan geven voor 
zijn beslissing dan wel dat hij een keuze kan/moet maken uit een 
genuanceerd lijstje van ontzeggingsgronden(56). 

(54) BooR, E., l.c., 106. 
(55) VAN W AMELEN, C., ,Omgang, informatie en consultatie", F.J.R., 1993, 158. 
(56) DOEK, J., l.c., 32. 
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b. Het omgangsrecht van derden 

Andere personen, die geen juridische ouder zijn van het kind, moeten 
beroep doen op art. 1:377fN.B.W. om een omgangsrecht te vorderen. 
Dit artikel creeert de mogelijkheid om een omgangsrecht vast te 
stellen tussen het kind en degene die in een nauwe persoonlijke 
betrekking staat tot het kind. 
Tijdens de voorgeschiedenis van de wet heeft de afbakening van deze 
doelgroep meermaals wijzigingen ondergaan. In het ontwerp-wets
voorstel van 1986 werd de mogelijkheid een omgangsrecht te vor
deren beperkt tot bloedverwanten in de tweede graad en tot de ver
zoeker die het kind niet als ouder, behorende tot zijn gezin, gedurende 
ten minste eenjaar had verzorgd en opgevoed(57). In het wetsvoorstel 
van 3 februari 1993 werd dit selecte gezelschap aangevuld met de 
verwekker van het kind. In de uiteindelijke wettekst werd geopteerd 
voor een algemene omschrijving zonder de doelgroep te beperken tot 
bepaalde categorieen personen. 
Aan de derde wordt slechts een recht op omgang verleend op voor
waarde dat hij kan aantonen in een ,nauwe persoonlijke betrekking" 
te staan met het kind. De memorie van toelichting(58) verwijst bij dit 
be grip haar de rechtsp-raak van het Europese Hofvoor de Rechtenvan 
de Mens waarin het omgangsrecht wordt toegekend op basis van art. 8 
E.V.R.M. De ,nauwe persoonlijke betrekking" is als concept een 
vertaling van family life. De rechtspraak zal zich dus voor de inter
pretatie van de nauwe persoonlijke betrekking verder kunnen baseren 
op de interpretatie van family life zoals dit gebeurt door de Neder
landse rechter en het Europese Hof. M.a.w. de huidige tendensen in de 
rechtspraak betreffende het omgangsrecht van de derde zullen zich 
verderzetten. 
De nauwe persoonlijke betrekking leidt slechts tot de ontvankelijk
heid van de eis tot omgangsrecht. De derde heeft immers uitsluitend 
een processuele bevoegdheid(59). Of het verzoek ook effectief wordt 
toegestaan, wordt beoordeeld in het belang van het kind. Overeen
komstig art. 1:337fN.B.W. zal de rechter het verzoek afwijzen, indien 
het belang van het kind zich tegen een toewijzing verzet, of indien het 
kind, dat twaalf jaar of ouder is, bezwaar maakt. 

(57) Zie WORTMANN, S., ,Wetsvoorstel nadere regeling ouderlijke zorg en omgang", F.J.R., 
1986, 142. 
(58) Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 1992-93, 23012, nr. 3, 28. 
(59) DOEK, J., I.e., 30. 
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V. Besluit 

Het algemeen opzet van de Belgische en de Nederlandse regeling van 
het omgangsrecht is identiek en beide wetten vertonen dan ook sterke 
gelijkenissen. Het omgangsrecht van de ouder die geen gezag heeft, 
wordt als een fundamenteel recht erkend. De grote waarde die aan dit 
recht wordt toebedeeld, blijkt uit de strikte toepassingsvoorwaarden 
om dit recht te weigeren. Slechts omwille van ,bijzonder ernstige" 
redenen (art. 374, 4° B.B.W.), ,ernstig" nadeel en ,zwaarwegende" 
belangen (art. 1:377a N.B.W.) kan aan een ouder het recht op contact 
met zijn kind ontzegd worden. Daarentegen volstaat een schending 
van het belang van het kind om een verzoek tot omgang van een 
familielid of derde op basis van art. 375bis B.B.W. of 1:377f N.B.W. 
te weigeren. 
Derden hebben geen principieel omgangsrecht. Zij bezitten slechts 
een virtueel recht of een processuele bevoegdheid, nl. de mogelijkheid 
om de rechter te verzoeken een omgangsregeling te treffen. Aan hen 
wordt de eis gesteld, hetzij een ,bijzondere affectieve band", hetzij 
een ,nauwe persoonlijke betrekking" met het kind te bewijzen. Beide 
begrippen dienen door de rechtspraak geconcretiseerd te worden. 
Voor de interpretatie ervan kan men op de reeds bestaande recht
spraak een beroep doen. Bloedverwanten in de zijlinie behoren even
eens tot de categorie virtueel omgangsgerechtigden. Aan hen worden 
bijgevolg identieke eisen gesteld als aan derden, om hun aanspraak op 
omgang te laten gelden. 
Ben treffend verschilpunt tussen beide wetten is de positie die de 
grootouder als titularis van een omgangsrecht inneemt. In Belgie werd 
de grootouder uit de categorie van virtueel omgangsgerechtigden 
gelicht, en heeft hij een principieel omgangsrecht gekregen. De bloed
band volstaat om een omgangsrecht te vorderen, dat slechts in het 
belang van het kind kan geweigerd worden. De Nederlandse groot
ouder bevindt zich daarentegen in een meer precaire positie. Ondanks 
de bestaande biologische banden, moet deze grootouder zoals iedere 
derde, de aanwezigheid van een nauwe persoonlijke betrekking aan
tonen. 
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VI. Het recht op informatie 

1. ALGEMEEN 

In zowel de Belgische als de Nederlandse wet heeft voortaan ook het 
recht op informatie een wettelijke basis gekregen. Het informatierecht 
is geen nieuw fenomeen. De rechtspraak had reeds ingespeeld op de 
behoefte van de ouder naar informatie over zijn kind, maar toch zijn 
de voorbeelden recent en eerder schaars(60). In de nieuwe wet heeft 
de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, krachtens art. 374, 4° 
lid B.B.W. het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het 
kind, en overeenkomstig art. 376 B.B.W., toezicht op het beheer van 
de goederen van de minderjarige. Om dit doel te verwezenlijken kan 
deze ouder informatie inwinnen bij de gezagdragende ouder en bij 
derden. In de Nederlandse wet is ditzelfde recht opgenomen, zij het 
dat dit recht geformuleerd is als een plicht voor de ouder die met het 
gezag is belast. Deze gezagdragende ouder is krachtens art. 1 :377b 
N.B.W. gehouden de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent 
gewichtige aangelegenheden m.b.t. de persoon en het vermogen van 
het kind. Ook derden die beroepshalve over informatie beschikken, 
moeten deze op vraag van de ouder meedelen. 
De inhoud van de informatie zal veelal betrekking hebben op de 
schoolkeuze en de leerprestaties van het kind, alsook medische gege
vens betreffen. Het toesturen op geregelde tijdstippen van een recente 
foto van het kind kan ook een vorm van informatieverstrekking 
zijn(61). 
Naar Belgische wetgeving is het informatierecht absoluut. De wetge
ver heeft geen uitzonderingen voorzien in de wettekst, zodat de ouder 
die niet het gezag uitoefent een onaantastbaar recht op informatie 
bezit(62). De Nederlandse wetgever heeft meer voorzichtigheid aan 
de dag gelegd. In het belang van het kind kan de rechter, ambtshalve 
of op verzoek van de gezagdragende ouder, beslissen dat de andere 
ouder niet wordt gei'nformeerd over het kind. 

(60) H.R., 8 februari 1991, N.J., 1992, 21; RvdW, 1991, 49; H.R., 12 juni 1992, N.J., 1992, 
589; Brussel, 29 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 444. 
(61) Beschikking Kinderrechter, 2 juni 1987, F.J.R., 1988, 67, noot DoEK, J. 
(62) HOFSTROSSLER, P., i.e., 32. 
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2. DE FINALITEIT VAN HET RECHT OP INFORMATIE 

Het recht op informatie is in de respectievelijke wetteksten gecon
cipieerd als een bestanddeel van het ouderlijk gezag. In strikte zin 
komt het volgens de wet uitsluitend toe aan de ouder, met het doel 
toezicht uit te oefenen op de opvoeding van het kind. Om deze 
controlefunctie naar behoren te vervullen, dient de ouder over de 
gepaste informatie te beschikken. 
De vraag is echter of dit recht op informatie wel zo noodzakelijk en 
exclusief dient verbonden te worden aan het ouderlijk gezag(63). In de 
literatuur, maar ook in de rechtspraak, wordt een ruimere invulling 
van dit informatierecht voorgestaan. 
Informatie over zijn kind heeft doorgaans voor de ouder een emoti
onele waarde. Het is prettig voor de ouder te weten hoe zijn kind 
opgroeit, niet alleen om zich te verzekeren van het feit dat het kind een 
gepaste opvoeding krijgt, maar omdat door de informatie over het 
kind tegemoet wordt gekomen aan de wederzijdse emotionele betrok
kenheid die bestaat tussen ouder en kind(64). Deze dimensie van het 
informatierecht is van grate betekenis voor de ouder aan wie omgang 
met zijn kind werd geweigerd. Voor deze ouder is de berichtgeving 
over zijn kind en af en toe een foto het enige contact met het kind dat 
hem rest. 
Meerdere auteurs hebben het recht op informatie, precies door de 
emotionele waarde ervan te benadrukken, opgevat als een omgangs
recht in de meest rudimentaire vorm(65). Ook in de rechtspraak zijn 
voorbeelden aan te treffen, waar na afwijzing van een omgangsrecht, 
in subsidiaire orde een informatierecht wordt toegekend( 66) om, 
identiek aan de doelstelling van het omgangsrecht, te vermijden dat 
ieder contact wordt verbroken. Maar de informatieregeling is in 
vergelijking met het eigenlijke omgangsrecht van een minder ver
strekkende aard. Het houdt voor de gezagdragende ouder een minder 
vergaand engagement in dan de medewerking aan het omgangsrecht, 
en de gronden tot ontzegging zullen zwaarder moeten zijn dan bij de 
ontzegging van het omgangsrecht(67). Slechts in uiterste gevallen zal 
de ouder informatie over zijn kind worden onthouden. 

(63) KOENS, M., ,Het recht op informatie", F.J.R., 1991,210. 
(64) Ibid, 211. 
(65) BooR, E., I.e., 107; KoENS, M., I.e., 215; VAN WAMELEN, C., I.e., 161. 
(66) Beschikking Kinderrechter, 2 juni 1987, F.J.R, 1988, 67, noot DoEK, J. 
(67) DoEK, J., ,lnformatierecht van de gescheiden ouder-niet-voogd en artike1 8 EVRM", 
F.J.R., 1988,68. 
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Uit de wettekst zelf en uit de voorbereidende werken kan afgeleid 
worden dat de wetgever nooit de intentie heeft gehad om het informa
tierecht op dergelijke extensieve wijze, als een vorm van omgangs
recht, op te vatten. Bovendien is het duidelijk geconcipieerd als een 
prerogatief van de ouder. 
Een rigide wettekst hoeft echter voor de rechter geen hinderpaal te 
betekenen om op een meer creatieve wijze om te gaan met het 
informatierecht. Het omgangsrecht wordt gekenmerkt door zijn di
versiteit aan modaliteiten waarop dit recht kan worden uitgeoefend. 
Indien blijkt dat direct persoonlijk contact niet wenselijk is in het 
belang van het kind, kan het informatierecht, in de betekenis van een 
maximaal gereduceerd omgangsrecht, toch tegemoet komen aan de 
behoefte om niet alle contact te verbreken. In de mate dat het recht op 
informatie een onderdeel van het omgangsrecht is, rust het op de
zelfde grondslagen. Nederlandse auteurs leiden het informatierecht 
dan ook af uit art. 8 E.V.R.M.(68). Diegenen die ontvankelijk zijn in 
hun verzoek tot het treffen van een omgangsregeling, dus die personen 
die tot het kind in een betrekking staan welke een gezinsleven ople
vert, kunnen ook een verzoek tot informatie tot de rechter richten. Op 
die wijze wordt het informatierecht ontkoppeld van het ouderlijk 
gezag, en. is het toep_assiogsge_bj~d_ratione_per~onae_ni~t la11g~r b~,_ 
perkt tot de ouders. Ook grootouders, naaste verwanten en derden die 
een nauwe persoonlijke relatie hebben met het kind, kunnen zich 
beroepen op een informatierecht(69). 
Er is bovendien nog een argument dat pleit voor een ruimere appre
ciatie van het informatierecht. Indien dit recht slechts een ouderlijk 
prerogatief is, dan gaat de informatiestroom uitsluitend in een rich
ting. Maar waarom zou het kind geen recht hebben te weten hoe zijn 
ouder het stelt en af en toe van hem een foto te ontvangen. De 
erkenning van een informatierecht in hoofde van het kind sluit aan 
bij art. 9 § 4 I.V.R.K. 

3. DE INFORMATIEPLICIIT VAN DE DERDE 

Innoverend in de Belgische en Nederlandse wet is de plicht die 
voortaan rust op derden, zoals leerkrachten, P.M.S.-centra, genees-

(68) KOENS, M., [.c., 215; DOEK, J., ,Informatierecht...", [.c., 68; DEBRUIJN-LOCKERS, M., ,De 
mensenrechte1ijke positie van het minderjarige kind in het wetsvoorste1 ouderlijke zorg", 
N.J.B., 1987, 530. 
(69) WORTMANN, S., l.c., 214 Zie H.R., 17 december 1993, N.J. 1994,360. 
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heren, hulpverleners ... enz. informatie, waarover zij beroepshalve be
schikken, mee te delen aan de ouder die niet het gezag uitoefent. De 
informerende rol van deze derde zal des te belangrijker zijn voor de 
niet-gezagdragende ouder naarmate de communicatie tussen beide 
ouders het laat afweten. M.a.w. deze personen zullen vooral in con
flictsituaties geconfronteerd worden met de vraag naar inlichtin
gen(70). 
Een vergelijking van de Belgische en de Nederlandse wettekst toont 
aan dat de Nederlandse wetgever zorgvuldiger te werk is gegaan, en 
deze delicate materie op een meer genuanceerde wijze heeft weten te 
reglementeren. Art. 1:377c N.B.W.laat toe dat de derde, in het belang 
van het kind, vrijgesteld wordt van het verstrekken van informatie. Op 
dit punt vertoont de Belgische wet een leemte door geen enkele 
uitzondering op de informatieplicht te voorzien. Nochtans dient het 
informatierecht, net zoals het omgangsrecht, uitgeoefend te worden in 
het belang van het kind. Een derde kan beroepshalve over zeer 
gevoelige gegevens over het kind en zijn gezinssituatie beschikken, 
waarbij het kind geen baat heeft dat deze onbeperkt moeten meege
deeld worden aan de niet-gezagdragende ouder. Goede hulpverlening 
aan het kind zou in de praktijk wel eens kunnen neerkomen op een 
zwijgen van de hulpverlener. Bovendien bevindt de hulpverlener zich 
steeds in een delicate positie, vermits hij zich niet altijd een volledig 
beeld kan vormen van de leefsituatie van het kind of onvoldoende 
inzicht kan verwerven in de onderlinge familierelaties. Zorgvuldig 
optreden is voor hem dan ook raadzamer dan een blindelings naleven 
van zijn informatieplicht(71). 
De Nederlandse wet bevat nog een tweede beperking op de informa
tieplicht. De derde dient slechts de ouder op de hoogte te brengen van 
belangrijke feiten en omstandigheden, in de mate dat hij deze infor
matie op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag 
over het kind is belast, dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijf
plaats heeft. Deze bepaling is specifiek ingelast om het beroepsge
heim van de derde te vrijwaren. De Belgische wetgever heeft hele
maal geen oog gehad voor deze problematiek, en wettelijk is er geen 
enkele grondslag waarop de derde informatie mag weigeren aan de 
niet-gezagdragende ouder. Volgens HoFSTROSSLER kan de derde zich 
evenmin beroepen op zijn beroepsgeheim; de informatieplicht zou 

(70) VAN WAMELEN, C., i.e., 161. 
(71) Zie JANSEN, I., ,Over informatie door derden voor derden over het kind", F.J.R., 1996, 
25. 
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dan immers geen effect meer sorteren(72). Nochtans dient de proble
matiek van het beroepsgeheim omzichtiger benaderd te worden. De 
Orde van Geneesheren heeft zich reeds gebogen over de vraag of een 
arts, geraadpleegd door een minderjarige, het beroepsgeheim ten 
opzichte van de ouders mag of moet bewaren(73). Geen enkele wette
lijke bepaling, noch een artikel van de Code van Geneeskundige 
Plichtenleer geeft expliciet antwoord op deze vraag. De Orde sluit 
zich aan bij het onderscheid dat door de rechtspraak en de rechtsleer 
wordt gemaakt, tussen de minderjarige die wel en de minderjarige die 
niet tot de jaren van verstand is gekomen(74). Betreft het jonge 
kinderen, dan is de arts geenszins gebonden door het beroepsgeheim 
t.a.v. de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(75). De arts zal de 
gezagdragende ouder, of beter de ouder die het kind vergezelt, auto
matisch informeren. W ordt hij geconfronteerd met een vraag naar 
medische gegevens van de andere ouder, dan zal de arts geen infor
matie kunnen weigeren door zich te verschuilen achter zijn beroeps
geheim. Is het kind tot de jaren van verstand gekomen- feit waar
over de arts, en bij gerechtelijk conflict ook de rechter oordeelt- dan 
is de geneesheer gebonden door zijn beroepsgeheim. Art. 374, 4° 
lid B.B.W. dat zonder enig onderscheid de derde verplicht de ouders 
t_ejl1fQnl1eren,is_ii1_Strij_d m~t_het -~orgvulgig handelen van de g~~ees
heer en de naleving van zijn beroepsgeheim. De arts kan proberen de 
minderjarige te overtuigen zijn ouders op de hoogte te stellen, maar 
uiteindelijk is het de minderjarige die beslist of hij zijn ouders, en zo 
ja, welke ouder hij betrekt bij dit medisch gebeuren. 

VII. De grondslagen van bet omgangsrecht 

Het onderzoek naar de grondslagen van het omgangsrecht om vat meer 
dan een louter theoretische of rechtsfilosofische vraagstelling. De 

(72) HOFSTROSSLER, P., [.c., 32, noot 35. 
(73) T. Orde Gen., nr. 26, 1977-78, 50; T. Orde Gen., nr. 33, 1984-85, 41. 
(74) DE THIBAULT DE BoESINGHE, L., ,Enke1e aspecten van medische deontologie bij het 
kind", in Rechten van kinderen, VERHELLEN, E., SPIESSCHAERT, F. en CATTRIJSSE, L. (eds), 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989, 341; Zie VANSWEEVELT, ,Persoonlijkheids
rechten van minderjarigen en grenzen van het ouderlijk gezag: de toestemming van de 
minderjarige in een medische behandeling", in Juridische aspecten van de geneeskunde, 
HEYVAERT, A., KRUITHOF, R. en V ANSWEEVELT, T.(eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1989, 269. 
(75) LEENEN, H., ,Moderne ontwikkelingen rond het geheim in de gezondheidszorg", T.P.R., 
1974, 321. 
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bepaling van de fundamenten waarop het omgangsrecht rust, laat toe 
te specifieren wie titularis is van dit recht. 
De ascendenten kunnen op basis van het natuurrecht aanspraak maken 
op een omgangsrecht. Meer specifiek voor de ouders hangt het om
gangsrecht samen met het ouderlijk gezag. In de relaties waar geen 
biologische verwantschap aanwezig is, zal het recht op omgang ge
rechtvaardigd worden door de nauwe affectieve banden tussen kind en 
volwassene. In Nederland is de grondslag voor dit omgangsrecht 
gebaseerd op het gezinsleven zoals bedoeld in art. 8 E. V .R.M. 
Achtereenvolgens worden het ouderlijk gezag, het natuurrecht en 
family life onder de loep genomen. 

1. HET OUDERLIJK GEZAG 

Het omgangsrecht van de ouder vormt een onderdeel van zijn ouder
lijk gezag(76). Wanneer de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag 
uitoefenen, wordt het recht op contact met het kind als het ware 
opgeslorpt door het gezag. Nochtans zullen ook de ouders die ge
zamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van het 
kind, een regeling moeten treffen in verband met het verblijf van het 
kind en de contacten tussen ouders en kind. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat co-ouderschap niet noodzakelijk gepaard gaat met een 
bilocatieregeling waarbij het kind afwisselend gedurende een even 
lange periode bij iedere ouder verblijft(77). Beide ouders kunnen, ook 
na echtscheiding, betrokken blijven bij de opvoeding van het kind en 
gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, ook al verblijft het kind 
steevast bij een van beide ouders. De ouders zullen wei een praktische 
regeling van de contacten met de ouder bij wie het kind niet verblijft, 
dienen uit te werken. Nochtans heeft de wetgever geopteerd om in 
deze hypothese niet te spreken van een omgangsrecht. De verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat omgang deel uitmaakt van het ouderlijk 
gezag, en beide ouders dit gezag uitoefenen, ook al verblijft het kind 
bij een van zijn ouders. Indien men bij gezamenlijke gezagsuitoefe
ning zou spreken van een omgangsrecht, zou men, om correct te zijn, 
in hoofde van beide ouders moeten spreken over de uitoefening van 
het omgangsrecht. Terecht merkt SENAEVE op dat het verwarrend en 
nogal vergezocht is om de regeling van het verblijf bij elk van beide 

(76) BAETEMAN, G. en BAMPS, Ch., [.c., 17, nr. 42. 
(77) UYTIENDAELE, R., ,Co-ouderschap: enke1e reflecties van een praktijkjurist", in Co
ouderschap en omgangsrecht, o.c., 156, nr. 269-272. 
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ouders aan te duiden als de uitoefening van een omgangsrecht(78). 
Slechts in de hypothese van exclusieve gezagsuitoefening zal de 
rechter de wijze vaststellen waarop de ouder die het gezag niet 
uitoefent, persoonlijk contact onderhoudt met het kind. Deze ziens
wijze is eveneens bevestigd door de rechtspraak. Bij gezamenlijk 
gezag hebben beide ouders dezelfde rechten en dezelfde plichten. 
Het is derhalve uitgesloten dat in hoofde van een ouder een recht 
op persoonlijk contact zou worden vastgesteld(79). 
De koppeling van het omgangsrecht van de ouder aan het ouderlijk 
gezag blijkt eveneens uit de opstelling van de wettekst. Voor de ouder 
is dit recht niet ondergebracht in art. 375 bis B.B.W. betreffende het 
omgangsrecht van alle andere titularissen, maar in art. 374 B.B.W. 
betreffende het ouderlijk gezag. 
Ook in Nederland wordt het omgangsrecht in hoofde van de ouder 
gekaderd binnen de rechtsfiguur van het ouderlijk gezag. Dit is zeer 
duidelijk gebleken uit de kritiek op de formulering van het omgangs
recht van de ouder in het voorontwerp van wet dat in 1986 werd 
ingediend(80). In dit eerste ontwerp was sprake van het toekennen van 
een omgangsrecht aan de ouder bij wie het kind zijn gewone verblijf
plaats niet heeft. Onder deze ruim omschreven categorie omgangs
gerechtigden viel ook de gezagdragende ouder. In het wetsvoorstel dat 
uiteindelijk geleid heeft tot de wet van 6 april 1995 werd deze 
formulering bewust geweerd, omdat de Staatssecretaris van Justitie 
het niet wenselijk vond, de ouder die gezag heeft, expliciet te ver
melden als omgangsgerechtigde in art. 1:377a N.B.W. Het omgangs
recht is immers een onderdeel van het gezag en wordt rechtstreeks 
ontleend aan het feit van de bestaande gezagsverhouding tussen ouder 
en kind(81). 
Anderzijds werd in de huidige wettekst toch een art. 1 :377h N.B.W. 
ingelast dat de mogelijkheid creeert voor de ouders of een van hen, in 
geval van gezamenlijke gezagsuitoefening de rechter te verzoeken een 
omgangsregeling vast te stellen tussen het kind en de ouder bij wie het 
kind zijn gewone verblijfplaats niet heeft. Dit artikel werd in de wet 
ingevoegd, omdat in de praktijk gebleken is dat ook bij gezamenlijke 
gezagsuitoefening, omgang niet altijd vanzelfsprekend is. Somtijds 
kan toch de behoefte bestaan aan een gerechtelijke vaststelling van 

(78) SENAEVE, P., ,De wet van 13 april 1995", i.e., 38, nr. 19. 
(79) Rb. Neufchiiteau, 17 oktober 1995, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 698. 
(80) Zie voor de inhoud van dit ontwerp: WORTMANN, S., ,Wetsvoorstel...", i.e., 139. 
(81) Zie VAN WAMELEN, C., i.e., 157. 
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een regeling inzake omgang, ook al is dit omgangsrecht een onderdeel 
van het gezag dat de desbetreffende ouder uitoefent. 
Ook de toepassing van het ouderlijk gezag als grondslag voor het 
omgangsrecht, is niet identiek in beide landen. De samenstelling van 
de doelgroep in Nederland verschilt van deze in Belgie, en dit ver
schilpunt is ook in de praktijk van belang. Het onderscheid valt terug 
op de tweedeling uitoefening van ouderlijk gezag en titularisschap van 
ouderlijk gezag. 

In Belgie kan slechts de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent 
aanspraak maken op een omgangsrecht, maar het is wel vereist dat 
deze ouder titularis is van het ouderlijk gezag(82), althans in het kader 
van art. 374, 4° lid B.B.W. dat het principiele recht op omgang van de 
ouder regelt. Eventueel kan de ouder die uitgesloten wordt in art. 374, 
4° lid B.B.W. een beroep doen op art. 375 bis B.B.W. als virtueel 
omgangsgerechtigde. Dit is b.v. de situatie waarin de biologische 
ouder, die geen titularis is van het ouderlijk gezag, omdat de afstam
ming juridisch niet is vastgesteld, zich bevindt. Zijn positie is identiek 
in het Nederlandse recht. Om aanspraak te kunnen maken op het 
principiele recht van omgang, vastgelegd in art. 1:377a N.B.W., moet 
hij juridisch ouder zijn. 
Nochtans is de doelgroep van art. 1 :377a N.B.W. ruimer dan deze van 
art. 374, 4° lid B.B.W., omdat in Nederland het titularisschap van het 
ouderlijk gezag geen noodzakelijke voorwaarde is. Dit blijkt uit de 
opsomming die te lezen valt in de Memorie van Toelichting van de 
wet van 6 april 1995. Art. 1:377a is ook van toepassing op de 
ongehuwde vader en/of moeder die het gezag niet heeft, de ouder(s) 
ontheven of ontzet van het gezag, of die onbevoegd zijn tot het gezag 
of in de onmogelijkheid hebben verkeerd het gezag uit te oefenen en 
nog niet hersteld zijn in het gezag, en voor de ouder ten aanzien van 
wie een mentorschap is ingesteld(83). Uit deze opsomming blijkt dat 
de ouder die ontzet is uit het ouderlijk gezag toch titularis blijft van 
een omgangsrecht. In Belgie bestaat geen eenduidigheid over de 
omgangsrechten die de ouder, ontzet uit het ouderlijk gezag toeko
men, en de nieuwe wet brengt daarin ook geen verandering. Sommi
gen zijn van oordeel dat een volledige ontzetting van het ouderschap 
ook het verlies van het recht op omgang meebrengt(84). Bij gedeelte-

(82) SENAEVE, P., ,Algemene beschouwingen rond de wet van 13 april 1995", in Co-ouder
schap en omgangsrecht, o.c., 51, nr. 71. 
(83) Zie Gezag, omgang en informatie vanaf2 november 1995, Brochure uitgegeven door het 
Ministerie van Justitie, 10. 
(84) BAETEMAN, G., o.c., 849, nr. 1371. 
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lijke ontzetting zal de rechtbank specifieren welke rechten de ouder 
verliest. Zo werd b. v. geoordeeld dat bij ontzetting beperkt tot het 
hoederecht en het opvoedingsrecht, de ouder ook impliciet het recht 
op omgang met het kind verliest, tenzij de rechtbank uitdrukkelijk 
anders beslist(85). In de literatuur wordt eveneens de stelling aange
troffen dat zelfs de ouder, die volledig is ontzet uit het ouderlijk gezag 
toch een recht op persoonlijk contact behoudt. Art. 33 Jeugdbescher
mingswet somt immers alle rechten op, die uit het ouderlijk gezag 
voortvloeien en die de ontzette ouder verliest, zonder dat het recht op 
persoonlijk contact daarin wordt vermeld(86). De Jeugdrechtbank te 
Brussel sluit zich aan bij deze stelling met als argument dat het 
omgangsrecht rust op de afstamming en niet als attribuut van het 
ouderlijk gezag moet worden beschouwd(87). Hieruit kan afgeleid 
worden dat het ouderlijk gezag geen exclusieve grondslag is en dat in 
hoofde van de ouder ook andere grondslagen een rol vervullen. Uit 
ons verder betoog zal blijken dat het natuurrecht ook een functie 
vervult inzake het omgangsrecht van de ouder. 
Ten slotte kan de vraag gesteld worden of het weigeren van het 
omgangsrecht aan de ontzette ouder strookt met het internationaal 
recht. Het is sterk te betwijfelen dat het resoluut weigeren van de 
ouder, ontzet uit het ouderlijk gezag, om nog langer contact te hebben 
met het kind, in overeenstemming is met heti.V.R.K. waarin aan het 
kind het recht van contact wordt toegekend zo het gescheiden leeft 
van zijn ouder(s). Een identieke opmerking geldt in verband met de 
rechten voortvloeiend uit art. 8 E.V.R.M. Het Europese Hof heeft 
reeds meerdere uitspraken gedaan over omgang nadat jeugdbescher
mingsmaatregelen door de overheid werden getroffen. Uit de recht
spraak kan afgeleid worden dat beslissingen met betrekking tot het 
ouderlijk gezag niet autornatisch de afschaffing van de orngang tot 
gevolg hebben(88). De ouder blijft ook nadat de rninderjarige in een 
instelling of pleeggezin is geplaatst, ontvankelijk in zijn verzoek tot 
orngang. Wel zal na onderzoek van de grond van de zaak het om
gangsrecht vaak geweigerd worden in het belang van het kind. 

(85) Rb. Brussel, 6 juni 1985, Rev. Trim Dr. Fam., 1987, 491. 
(86) DE WOLF, A., I.e., 238, nr. 415; SENAEVE, P., Compendium van het personen- en 
familiereeht, deel 3, Leuven, Acco, 1996, 231, nr. 2169. 
(87) Brussel, 7 februari 1989, J.D.J., 1989, 34. 
(88) Zie VANLERBREGHE, B., I.e., 171. 
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2. HET NATUURRECHT 

Het omgangsrecht van de ascendenten - ouders en grootouders -
heeft een natuurrechtelijke grondslag. De behoefte aan contact vloeit 
voort uit de natuurlijke band die steunt op bloedverwantschap en die 
normaliter wederkerige genegenheidsgevoelens impliceert. In beide 
landen zijn in de rechtspraktijk voorbeelden te vinden waar de recht
spraak omgangsrecht toekent op basis van de bloedband(89). Alhoe
wel ook in de zijlinie, b.v. tussen broer en zus, bloedverwantschap 
bestaat, rechtvaardigt deze natuurlijke band enkel in hoofde van 
ouders en grootouders een eigen recht op omgang. Voor de andere 
leden van de familiekring heeft de vroegere rechtspraak het bestaan 
van nauwe affectieve banden steeds een vereiste geacht. Dit stelsel is 
in de huidige wetgeving bevestigd. 
In Belgie is de natuurrechtelijke bloedband, zowel in de rechtspraak 
als in de rechtsleer, explicieter als grondslag voor het omgangsrecht 
geformuleerd dan in Nederland. Nochtans is ook in Nederland de 
vraag aan bod gekomen of het bestaan van louter biologische banden 
volstaat om een omgangsrecht op te funderen. Het antwoord op deze 
vraag hangt samen met de interpretatie van wat family life inhoudt. 
Immers in Nederland is de grondslag voor het omgangsrecht family 
life zoals dat voortvloeit uit art. 8 E.V.R.M. Of de bloedband een 
grondslag voor het omgangsrecht is, zal afhangen van de mate waarin 
deze als family life kan worden aangemerkt. Hierbij is de invulling 
van het concept family life door de Hoge Raad en het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens van fundamenteel belang. Een bespre
king ervan volgt in een volgend hoofdstuk, nadat de rol van de 
bloedverwantschap in het Belgische recht aan bod is gekomen. 

a. Bloedverwantschap als grondslag voor het omgangsrecht van 
de ouder 

Hoewel de wet van 1995 het omgangsrecht van de ouders vastknoopt 
aan het ouderlijk gezag, kan niet betwist worden dat het dieperliggend 
motief voor het omgangsrecht van de ouder als een fundamenteel 
mensenrecht gelegen is in de natuurlijke afstammingsband. Zo de 
bloedband in ons rechtstelsel een grondslag vormt voor het omgangs
recht, is het evident dat deze in de eerste plaats toepasselijk is op 
diegene tussen wie die band het nauwst is, nl. tussen ouder en kind. 

(89) Brussel, 22 december 1913, Pas., 1914, II, 49; DOEK, J., I.e., 2 en voetnoot aldaar. 
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V oor de ouder die titularis is van het ouderlijk gezag, is de toekenning 
van zijn omgangsrecht op basis van dit gezag slechts een bevestiging 
van hetgeen door het natuurrecht reeds is erkend. Van meer door
slaggevende betekenis is deze bloedband voor de ouder die geen 
gezag heeft. Zal voor deze ouder een secundaire grondslag, nl. de 
bloedverwantschap, in aanmerking komen voor een omgangsrecht? 
Alleszins zal de verwekker van het kind op basis van de louter 
genetische band niet onder de toepassing vallen van art. 374, 4° 
lid B.B.W. Dit artikel veronderstelt minstens het bestaan van een 
juridische afstammings band. 
In het verleden is door de rechtspraak bezoekrecht toegestaan aan de 
biologische ouder die geen juridische band met het kind heeft. De 
analyse van deze rechtspraak zou duidelijkheid kunnen brengen om
trent de grondslag waarop de niet-juridische ouder een omgangsrecht 
krijgt. Nochtans is grate voorzichtigheid geboden bij het trekken van 
conclusies uit deze rechtspraak. De grondslag op basis waarvan het 
omgangsrecht wordt toegekend, kan niet altijd zuiver uit een rechter
lijke beslissing worden gedestilleerd. In een bepaalde casus zullen 
bijna steeds meerdere elementen van belang zijn om al dan niet te 
oordelen of omgangsrecht gewenst is. Relationele en biologische 
factoren zijn yaak door elkaar verweven. zodat geen causaal verband 
tussen de bloedband en het omgangsrecht kan worden bewezen. 
Bovendien wordt de rechtspraak inzake omgangsrecht in haar alge
meenheid gekenmerkt door het feit dat de rechter zich sterk laat leiden 
door de feitelijke omstandigheden en eerder op grand van humane 
overwegingen een omgangsrecht toekent, zonder daarbij veel be
schouwingen over theoretische grondslagen te maken(90). Hierbij 
kan men zich niet van de indruk ontdoen dat, afhankelijk van de 
casus, de rechter bepaalde gegevens valoriseert in functie van het 
gewenste resultaat. Afhankelijk van de bruikbaarheid voor dit resul
taat zal de bloedband worden benadrukt of genegeerd. 
In enkele vonnissen wordt expliciet verwezen naar de genetische band 
tussen de biologische vader en het kind(91). Maar zoals reeds opge
merkt kan uit de vermelding van de bloedband niet afgeleid worden 
dat deze het doorslaggevend criterium vormde voor de toekenning van 
het omgangsrecht. In bovenvermelde vonnissen was eveneens een 
affectieve band gegroeid tussen de volwassene en het kind. Het 
manifesteren van werkelijke vaderlijke gevoelens en het zich sociaal 

(90) REMON, C., l.c., 10. 
(91) Rb. Luik, 20 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 240; Rb. Luik, 18 februari 1985, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 245; J.L., 1985, 234. 
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als vader gedragen, vormen wei een basis voor het toekennen van een 
omgangsrecht(92). Ook wanneer de betrokken partijen een gezin 
hebben gevormd, kan een bezoekrecht worden toegestaan. Het feit 
dat de biologische vader een bijdrage geleverd heeft in het onderhoud 
van het kind, is een gegeven dat het bestaan van een reele band 
accentueert(93). Ook wanneer de ouders niet hebben samengeleefd, 
kan tussen de vader en het kind een sterke affectieve band gegroeid 
zijn, doordat de vader regelmatig een bezoek bracht aan de moeder en 
het kind(94). Uit deze rechtspraak blijkt dat ook wanneer een biolo
gische band aanwezig is tussen het kind en de vader, toch voomame
lijk de affectieve relatie tussen heiden wordt geapprecieerd in de 
beoordeling over het omgangsrecht. A contrario zal bij afwezigheid 
van een sociaal-affectieve band het omgangsrecht tussen de louter 
biologische vader en het kind worden geweigerd, omdat contacten 
met de biologische vader een verstoring kunnen veroorzaken in de 
stabiele opvoedingssituatie waarin het kind zich bevindt(95). In casu 
had de rechter duidelijk rekening gehouden met het gezin dat de 
moeder inmiddels met een andere man had gesticht en waar het kind 
deel van uitmaakte. 
De rechter zal bij een verzoek tot omgang steeds een afweging doen 
van de feitelijke gegevens in het belang van het kind, dat dient te 
primeren. Het omgangsrecht is immers een juridische instelling die 
bestaat en moet uitgeoefend worden in het belang van het kind. De 
invulling van ,het belang van het kind" is echter geen waardenvrij 
gebeuren. Het oordeel over wat dit belang inhoudt, is een weerspiege
ling van de overheersende maatschappelijke waarden. Zo wordt voor 
een evenwichtige ontplooiing tot volwassene het behouden van de 
sociale netwerken waarin het kind opgroeit, zeer belangrijk geacht. De 
relatiebekwaamheid van het kind is niet gebaat met het plots atbreken 
van affectieve relaties. Zoveel is duidelijk. Wanneer spontaan contact 
onmogelijk wordt - meestal doordat de relatie tussen volwassenen 
ten einde komt - zal gezocht worden naar mogelijkheden om het 
contact tussen het kind en de volwassenen waarmee het een waarde
volle en hechte relatie heeft, toch niet geheel te verbreken. 
Of het voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind even belang
rijk is om zijn biologische ouders te kennen en te ontmoeten, wordt 
minder eenduidig benaderd. De discussies daaromtrent worden ge-

(92) Rb. Brussel, 7 april 1987, T.B.B.R., 1988, 327. 
(93) Rb. Antwerpen, 13 februari 1980, R.W., 1980-81,871. 
(94) Rb. Luik, 20 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 240. 
(95) Rb. Brussel, 15 juni 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 527. 

855 



voed door de gekende gevallen waar een adoptief kind tijdens zijn 
identiteitsontwikkeling op zoek gaat naar zijn roots. Identiek is het 
debat omtrent de anonimiteit van donoren, waar de vraag wat nu 
precies het belang van het kind dient, al even prangend is. Beide 
elementen in de discussie, in casu sociaal ouderschap versus biolo
gisch ouderschap hoeven echter niet noodzakelijk te leiden tot een 
problematische keuze van wat dient te primeren. 
Uit de rechtspraak blijkt dat de biologische ouder die een omgangs
recht vordert, vaak ook reele contacten met het kind onderhoudt. 
M.a.w., sociaal en biologisch ouderschap zijn dikwijls in een persoon 
verenigd. In de situatie waarin de biologische ouder geen affectieve 
band met het kind heeft, wordt het al veel moeilijker om te besluiten 
ofhet kind aldan niet gebaat is met omgang met deze ,ouder", die het 
kind ten slotte niet kent en niet beschouwt als ,vader". Pas echt 
complex worden de relationele verhoudingen wanneer het kind op
groeit in een gezin, waar ook een vaderfiguur aanwezig is, en de 
verwekker van het kind omgang vraagt. Hoewel theoretisch niet dient 
uitgesloten te worden dat een kind zich evenwichtig kan ontplooien in 
een netwerk van relaties waarin de sociale ouder en de biologische 
ouder verschillende person en zijn, is dit alleszins geen evidentie. V eel 
zal afhangen van de-leeftijd-en-depsychischedraagkracht-van het 
kind, alsook van de houding die de betrokken volwassenen hebben ten 
overstaan van elkaar. Wanneer de sociale ouders het contact van het 
kind met zijn biologische ouder kunnen aanvaarden en ondersteunen, 
kan dit een verrijking betekenen voor het kind. Omgekeerd kan het 
contact met de biologische vader de stabiele gezinssituatie van het 
kind verstoren en het kind uit zijn evenwicht brengen. 
Uit de heersende rechtspraak blijkt dat de criteria die in aanmerking 
worden genomen, de toets aan de voorwaarde van art. 375bis B.B.W. 
kunnen doorstaan. Veelal wordt omgangsrecht aan de biologische 
vader toegestaan op basis van een affectieve band met het kind, zodat 
deze tot de categorie van virtueel omgangsgerechtigde kan gerekend 
worden. De ouder ontzet uit het ouderlijk gezag en de ouder na 
adoptie zijn op een lijn te stellen met de biologische ouder. Ook zij 
blijven - wat ook de juridische relatie tot het kind mag zijn -
biologisch ouder. 

b. De grootouder en het natuurrecht 

Het Hof van Cassatie heeft expliciet het natuurrecht als grondslag 
voor het omgangsrecht van de grootouder verwoord in het arrest van 
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1915, waarin voor het eerst een bezoekrecht aan de grootouder werd 
toegekend. In de daarop volgende decennia heeft deze grondslag nooit 
ter discussie gestaan en zijn de lagere rechtbanken het Hof van 
Cassatie gevolgd. Grootouders krijgen een recht op persoonlijk con
tact met hun kleinkind op basis van ,een algemeen rechtsprincipe 
gebaseerd op de bloedverwantschap, die genegenheid veroorzaakt, 
beschermingsplicht oplegt en gevoelens van toewijding en eerbied 
opwekt"(96). Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet 
van 13 april 1995 is er expliciet voor geopteerd de heersende recht
spraak te bevestigen(97). Hierdoor is de grootouder principieel om
gangsgerechtigde, die niet zoals de andere derde een nauwe persoon
lijke relatie moet aantonen, maar voor wie enkell;let bewijs van de 
hoedanigheid van grootouder volstaat. 
De waarde die aan de bloedband wordt gehecht, werd des te opmerke
lijker door het Cassatie-arrest van 4 maart 1976(98). Het Hof van 
Cassatie kende in dit ,grootjesarrest" een bezoekrecht toe aan de 
oorspronkelijke grootouder, na voile adoptie van het kind, omdat 
, ... dat voortvloeit uit een rechtsbeginsel dat steunt op betrekkingen 
van genegenheid, eerbied en toewijding ten gevolge van de bloed
gemeenschap". 
Bij een gewone adoptie blijven de juridische banden met de oor
spronkelijke familie behouden. De oorspronkelijke ouders en groot
ouders blijven dan ook onverminderd titularis van een eigen recht op 
omgang met hun geadopteerde kind resp. kleinkind(99). Bij voile 
adoptie vertrekt men van een totaal verschillend uitgangspunt. Het 
ten voile geadopteerde kind houdt op tot zijn oorspronkelijke familie 
te behoren, met uitzondering van de huwelijksbeletselen. Hierdoor 
vervailen ook aile rechten die bestonden tussen het kind en de oor
spronkelijke familie(lOO). Naar de geest van de adoptiewet dient dan 
ook, door het ontbreken van enige band met de oorspronkelijke 
familie, geen omgangsregeling te worden vastgesteld(l01). Omdat 

(96) Gent, 22 aprill983, R.W., 1983-84,94 
(97) Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door Dhr. Swennen, Gedr. St., 
Kamer, 1993-94, nr. 1430/4, 12-14. 
(98) Cass., 4 maart 1976, R.W., 1976-77, 288, noot NuYTINCK, H.; J.T., 1977, 455, noot 
MAHAUX, J.; MEULDERs-KLEIN, M.T., ,Legitimation par adoption. A propos du droit de visite 
des grands-parents d'origine en cas de legitimation par adoption et du fondement du droit de 
visite des tiers en general", Rev. Not. B., 1978, 118. 
(99) WILLEMAERS, M.-C., ,Het omgangsrecht van de oorspronkelijke familie en derden na 
adoptie", in Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, SENAEVE, P.(ed.), Leuven, Acco, 
1990, 173, nr. 207. 
(100) BAETEMAN, G., o.c., 689, nr. 1112. 
(101) Brusse1, 17 mei 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 353. 
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juridisch-technisch de afstammingsband ophoudt te bestaan, hebben 
de oorspronkelijke ascendenten, gezien de duidelijke bepaling van 
art. 370, § 1, 2° lid B.B.W., hooguit een virtueel omgangsrecht. 
Door de aard van beide rechtsfiguren, adoptie resp. omgangsrecht, 
wordt echter gemeend dat het omgangsrecht ook na voile adoptie een 
recht van de grootouder blijft. De adoptie is slechts een fictie en deze 
kan niet beletten dat natuurrechten worden opgeeist(l02). 
Zo het omgangsrecht van de oorspronkelijke grootouders na voile 
adoptie, zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer quasi unaniem 
wordt verdedigd, stelt zich onvermijdelijk de vraag naar de positie van 
de ouders. De natuurrechtelijke grondslag is immers ook aanwezig in 
hoofde van de ouders, waar de bloedband met het kind nog nauwer is 
dan bij de grootouders. Sommige auteurs zijn de mening toegedaan 
dat de ouders op basis van dezelfde grondslag ook na voile adoptie 
omgangsgerechtigd blijven(l03). Nochtans wordt dit recht met meer 
aarzeling toegekend aan de ouders, dan waarneembaar is in hoofde 
van de oorspronkelijke grootouders(104). De motivatie voor een 
mildere bejegening van de grootouders ligt in het feit dat de toeken
ning van een omgangsrecht aan de ouders veel meer in strijd wordt 
geacht met het nut van de adoptie. Het verlies van het bezoekrecht van 
de ouderwordt ook verantwoord doordat-de ouders hun-toestemming 
verleend hebben in de voile adoptie(105). Nochtans verdwijnt met 
deze toestemming evenmin de bloedband als met een fictie die de 
adoptie is. 
Hoewel het Hof van Cassatie navolging kent van de lagere rechts
macht en de rechtsleer in de principiele toekenning van een omgangs
recht voor de oorspronkelijke grootouder na adoptie, zijn er redenen 
om de grondslag waarop dit omgangsrecht wordt toegekend in vraag 
te steilen. 

c. De grondslag voor een omgangsrecht na adoptie. Bloedband of 
genegenheidsband? 

De bevoorrechte positie die de grootouder t.a.v. derden inneemt, vindt 
zijn oorsprong in de bloedverwantschap met het kleinkind. Toch kan 
de vraag gesteld worden of de intense band die vaak bestaat tussen 

(102) VAN MALDEREN, C., ,Adoptie en wettiging door adoptie", A. P.R., Brusse1, Larcier, 
1970, 279, nr. 395. 
(103) DE GROOTE, W., I.e., 35, nr. 33; VAN MALDEREN, C., I.e., 279, nr. 395. 
(104) VAN MALDEREN, C., ,Adoptie en wettiging door adoptie", T.P.R., 1975,359. 
(105) BAETEMAN, G., o.e., 692, nr. 1118. 
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grootouder en kleinkind wei zo wezeniijk samenhangt met de bioed
verwantschap. Is de zo ais vanzeifsprekend geponeerde stelling, dat de 
bioedband automatisch genegenheid impiiceert, niet veeieer de ver
woording van wat de norm ais ideaai vooropsteit, dan wat de realiteit 
is? Genegenheid en wederzijds respect zijn niet het automatisch ge
voig van bioedverwantschap. Zij ontstaan en groeien in reiationeie 
contacten. 
De contactbreuk tussen grootouder en kleinkind is bijzonder pijniijk 
wanneer steeds een goede reiatie tussen heiden heeft bestaan. Daarom 
heeft het Hof van Cassatie zeer terecht geoordeeid dat ook na adoptie 
een omgangsrecht met de oorspronkelijke famiiie moet behouden 
blijven. Aileen kan betwijfeid worden of de gekozen grondsiag voor 
dit recht wei de ideaie is. Het omgangsrecht na adoptie rust op 
billijkheidsoverwegingen. Het strookt niet met ons gevoelen van 
rechtvaardigheid dat grootouder en kleinkind, tussen wie in het ver
leden een hechte emotioneie band is gegroeid, eikaar niet meer 
zouden mogen of kunnen ontmoeten. En bovendien om redenen die 
het kind, en vaak ook de grootouder, niet in de hand hebben. Het 
verbreken van het contact tussen grootouder en kleinkind zai immers 
meestai gebeuren naar aanieiding van een echtscheidingssituatie, bij 
vooroverlijden van een van de ouders, ofbij een ernstig conflict tussen 
ouder en grootouder. Probiemen van omgangsrecht na adoptie doen 
zich voorai voor in het kader van een stiefouderadoptie of na adoptie 
door de nieuwe partner van de ouder( 1 06). W anneer deze grootouder 
na adoptie omgang vordert doet de bioedband ais criterium voor 
ontvankeiijkheid van de vordering eerder artificieel aan. De groot
ouder zai verder contact wensen met zijn kleinkind omdat zij heiden 
gehecht zijn aan elkaar, omdat er tussen hen een ,verleden" bestaat. 
De bioedband geeft aan hun relatie wei een extra dimensie, maar 
rechtvaardigt m.i. geen omgang zonder dat bijkomende eiementen 
aanwezig zijn. 
Het is dan ook raadzamer het over een andere boeg te gooien en in de 
eerste piaats omgang toe te kennen op basis van een emotioneel
affectieve reiatie. Dit criterium biedt een meer bevredigende oplos
sing voor het omgangsrecht na adoptie, en is toepasselijk zowei voor 
de grootouder van de adoptieve familie, ais voor de grootouder van de 
oorspronkeiijke famiiie. 
Ook de grootouder in de adoptieve famiiie werd in de rechtspraak 
reeds ais omgangsgerechtigde grootouder erkend. In hoofde van deze 

(106) WILLEMAERS, M.-C., I.e., 164. 
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grootouder werd nooit een grondslag voor dit omgangsrecht ver
woord. V anzelfsprekend kan dit recht niet gebaseerd worden op een 
bloedband, vermits die ontbreekt. Aan dit omgangsrecht ligt dus een 
psycho-sociaal gegeven ten grondslag. De integratie van het geadop
teerde kind in de nieuwe familie blijft niet beperkt tot de eerste graad, 
maar reikt verder. Het kind wordt opgenomen in de familiestructuur 
en hierbij zijn ook de contacten met de grootouders niet onbelangrijk. 
Grootouders vervullen immers zeer vaak een belangrijke rol in het 
leven van het kleinkind, en dit geldt ook voor een adoptief kleinkind. 
De adoptieve grootouder komt evenzeer als de natuurlijke grootouder 
een omgangsrecht toe. 
Voor wat de grootouders van de oorspronkelijke familie betreft, waar 
de bloedband wei reeel is, past het veel beter binnen de geest van de 
adoptiewet, die ervan uit gaat dat bij voile adoptie de banden met de 
oorspronkelijke familie worden verbroken, het omgangsrecht toe te 
kennen op basis van een affectieve band. De prioritaire bekommemis 
is de volledige integratie van het kind in de nieuwe familie. Maar deze 
integratie hoeft niet te beletten dat bepaalde contacten uit het verleden 
worden verdergezet, ook als dit leden van de oorspronkelijke familie 
zijn. Het in stand houden van vroegere contacten is slechts wenselijk 
op voorwaarde dat deze voor het kind verrijkend zijn. Dit zal het geval 
zijn, wanneer contacten niet I outer steunen- op een biologische band, 
maar vooral een hechte relationele band weerspiegelen. 

3. FAMILY LIFE 

Onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving dient eenieder, 
met uitzondering van de juridische ouder, aan te tonen dat hij een 
gezinsleven heeft met het kind opdat zijn eis tot omgangsrecht ont
vankelijk zou zijn. Deze derde grondslag sluit dus aan bij de sociaal
affectieve band tussen kind en volwassene. Family life, ontleend aan 
art. 8 E.V.R.M., wordt in de nieuwe wet in art. 1:377a N.B.W. ver
taald in een nauwe persoonlijke betrekking. Deze begrippen laten 
echter niet toe te preciseren wie titularis is van het omgangsrecht, 
zonder te rade te gaan bij de rechtspraak. In tegenstelling tot de 
bloedband, die als biologisch gegeven niet vatbaar is voor interpre
tatie, krijgt family life slechts betekenis door de interpretatie ervan. 
In het arrest van 22 februari 1985 waarin de Hoge Raad het pad effent 
voor het gezinsleven als grondslag voor de toekenning van een om
gangsrecht, zijn reeds richtlijnen aan te treffen voor de interpretatie 
van het gezinsleven. Volgens de Hoge Raad is het , ... in het licht van 
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art. 14 Verdrag onverschillig of de betrekking tot het kind berust op 
wettig ouderschap, op een erkenning, op biologisch ouderschap of op 
een andere relatie die voor de toepassing van art. 8 met de voor
gaande op een lijn kan gesteld worden". Door deze formulering wordt 
een zeer grote groep personen ontvankelijk verkaard voor een verzoek 
tot omgang. Niet aileen de juridische ouder, maar ook de biologische 
ouder wordt expliciet vermeld als ouder die omgangsgerechtigd is. 
Bovendien sluit het Hof zijn opsomming af met een zeer algemene en 
ruime formule, nl. ,een andere relatie", die weliswaar enige gelijke
nis moet vertonen met de voorgaande, maar waardoor de groep 
virtueel omgangsgerechtigden toch wei zeer uitgebreid wordt. Met 
deze ,andere relatie" wordt het sociale ouderschap bedoeld. De 
sociale ouder is de ouder die de zorg en de verantwoordelijkheid voor 
het kind op zich neemt of deelt met de eventueel biologische ouder, 
ongeacht of zij van hetzelfde geslacht zijn of niet(107). 
Achtereenvolgens zal aandacht besteed worden aan de betekenis van 
family life als grondslag voor het omgangsrecht van de biologische 
ouder en van de grootouder. 

a. De biologische ouder 

Door de letterlijke vermelding van ,biologisch ouderschap" in het 
arrest van 22 februari 1985 was voortaan de ,vader", louter op basis 
van een genetische verwantschap omgangsgerechtigd. Het feit dat de 
verwekker, enkel op basis van dit biologisch gegeven, geacht werd 
een gezinsleven met het kind te hebben, werd door de practici terecht 
met het nodige scepticisme onthaald. In de literatuur werd dan ook 
voorspeld dat deze rechtspraak onmogelijk staande zou blijven(108). 
Het be grip ,gezin" is immers een autonoom be grip dat onafhankelijk 
van het nationale recht van de verdragsstaten moet worden gei'nter
preteerd. Dit impliceert dat de nationale wetgever en rechter dit begrip 
niet naar eigen inzichten kan uitbreiden of beperken(109). Zodoende 
moest het biologisch ouderschap de verdragsrechtelijke toets door
staan om als family life in aanmerking te kunnen komen(llO). 
Latere rechtspraak van het Europese Hof heeft veroorzaakt dat de 
Hoge Raad is teruggekomen op zijn visie dat het biologisch ouder
schap gelijk staat met een gezinsleven. De directe aanleiding voor de 

(107) WILLEMS, A., ,Ouderlijke macht van ongehuwden", N.J.B., 1986, 607. 
(108) PESSERS, D., ,Het gezins1even van de spermadonor", N.J.B., 1989, 416. 
(109) BROEKHUIJZEN-MOLENAAR, A., ,Spermadonor en omgang", F.J.R., 1990, 30. 
(11 0) Ibid., 30. 
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Hoge Raad om de ingeslagen weg te verlaten was de Berrehab-zaak 
van 21 juni 1988(111). Naar aanleiding van deze zaak werd door de 
Hoge Raad in het arrest van 10 november 1989 het omgangsrecht van 
de biologische ouder heroverwogen(112). De visie dat de genetische 
afstammingsband op zich volstaat voor de ontvankelijkheid van de 
vordering tot omgangsrecht, werd definitief afgeschreven. Voortaan 
zijn ,bijkomende omstandigheden" vereist, die het Hof in zijn arrest 
nader specifieert. De Hoge Raad oordeelde dat naast het verwekker
schap ook de aard van de relatie tussen de verwekker en de moeder 
invloed uitoefent op het al dan niet bestaan van een family life tussen 
vader en kind. In de Berrehab-zaak betrof het een wettig huwelijk. De 
Hoge Raad gaat naar analogie, een relatie die in voldoende mate op 
een lijn valt te stellen met het huwelijk, ook als family life in aanmer
king nemen. Losstaand van de relatie tussen de ouders kan ook de 
relatie tussen het kind en de biologische vader een gezinsleven vor
men. Hiertoe dienen na de geboorte voldoende feitelijke omstandig
heden aanwezig te zijn waaruit blijkt dat een nauwe persoonlijke 
betrekking tussen kind en ouder reeel is. 
Door de vereiste van bijkomende omstandigheden, supplementair aan 
het biologische ouderschap, kon de verwekker niet Ianger op grond 
van een genetische band, omgang claimen. Hierdoor werd recht 
gedaan aan het begrip family life. De gelijkschakeling van de bio
logische afstamming met een gezinsleven was hoe dan ook in strijd 
met de ware betekenis en inhoud van een gezinsleven. 
Bovendien waren er in Nederland op dat ogenblik vorderingen tot 
omgangsrecht aanhangig bij de rechtbank, ingesteld door spermado
noren(113). Een met argusogen gevolgde zaak, betrof de vordering 
van een man met wiens sperma bij een lesbische vrouw een kind was 
verwekt(l14). Na de geboorte vorderde deze donor als biologische 
vader een omgangsrecht, zich beroepend op het precedent van de 
Hoge Raad van 22 februari 1985. HOLTRUST vraagt zich trouwens af of 
de Hoge Raad zich niet mede door deze donorzaak heeft Iaten leiden 
om terug te komen op haar eerder standpunt over de ontvankelijkheid 
van de biologische ouder(l15). Hoewel de zaaddonor zijn genetisch 
erfgoed doorgeeft aan het kind, is toch wei enige terughoudendheid 

(111) Zie: E.H.R.M., 21 juni 1988, N.l.,746; N.l.C.M.-bulletin, 1988, 579; HOLTRUST, N., o.c., 
251. 
(112) H.R., 10 november 1989, N.J., 1990, 628. 
(113) BROEKHUIJZEN-MOLENAAR, A., I.e., 30, zie voetnoot 3. 
(114) Rb. Utrecht, 8 november en 14 december 1988, N.J., 1989, 237, H.R., 26 januari 1990, 
RvdW, 1990, 33. 
(115) HOLTRUST, N., o.c., 251. 
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gewenst als het erom gaat hem ,vader" te noemen. Geeft de donor 
precies niet te kennen, geen vaderfunctie te willen vervullen, door 
afstand te doen van zijn sperma. V ermits de intentie tot vaderschap 
ontbreekt, is de beslissing van de Hoge Raad om de vordering van de 
spermadonor resoluut af te wijzen, alleen maar toe te juichen. In
middels is de beruchte spermazaak uitgeprocedeerd, en heeft ook de 
Europese Commissie er geen gevolg aan gegeven(116). 
Ook het Europese Hof heeft naar aanleiding van twee zaken die aan 
haar werden voorgelegd, de mogelijkheid gehad om de ,bijkomende 
omstandigheden", die supplementair aan het biologische ouderschap 
zijn vereist om al dan niet tot een gezinsleven te kunnen besluiten, te 
verfijnen. Uit de zaak Keegan(l17) blijkt dat ook wanneer de relatie 
tussen de moeder en de vader v66r de geboorte van het kind wordt 
verbroken, er sprake kan zijn van een family life tussen de vader en 
het kind. Het gezinsleven wordt afgeleid uit de relatie die de ver
wekker en de moeder in het verleden hebben gehad, en het feit dat de 
verwekking van het kind het resultaat was van een bewuste keuze van 
beiden. A contrario zou men hieruit kunnen afleiden dat alleen in 
vluchtige relaties of bij incidentele contacten v66r de geboorte, waar 
geen sprake is van een gewenste zwangerschap, er ook geen family 
life bestaat(l18). De zaak Kroon is een tweede zaak, waar eveneens 
een versoepeling van de criteria, noodzakelijk om van een gezinsleven 
te kunnen gewagen, merkbaar is(119). In het algemeen zal samen
wonen noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van een gezinsleven. 
Nochtans kan in uitzonderlijke omstandigheden, aan de hand van 
andere feiten, aangetoond worden dat de nodige ,duurzaamheid" 
aanwezig is om een gezinsleven te doen ontstaan. In casu hadden 
de betrokkenen samen vier kinderen. 

b. Het gezinsleven van de grootouder 

Reeds in het Marckx-arrest heeft het Europese Hof gepreciseerd dat 
family life niet ophoudt bij de ouder-kindrelatie. Family life, in de 
betekenis van art. 8 E.V.R.M., omvat ook de banden tussen kleinkind 

(116) E.C.R.M., 8 februari 1993, Nemesis, 1995, 22. 
(117) E.H.R.M., 26 mei 1994, arrest Keegan, Nemesis, 1995, 10, noot LOENEN, T.; N.J.C.M.
Bulletin, 1995, 37, noot DE BRUIJN-LDCKERS, M. 
(118) DE BRUIJN-LDCKERS, M., ,Invulling van het concept gezins1even", N.J. C.M.-Bulletin, 
1995, 41. 
(119) E.H.R.M., 27 oktober 1994, arrest Kroon, Nemesis, 1995, 12, noot LOENEN, T.; 
N.J.C.M.-Bulletin, 1995, 45, noot FORDER, C. 
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en grootouder, omdat deze verwanten een belangrijke rol vervullen in 
het gezinsleven. 
De Hoge Raad heeft in een arrest van 15 mei 1987 het principe van 
family life, als voorwaarde voor het omgangsrecht van de grootouder, 
bevestigd(120). Blijft uiteraard de vraag wat dit family life tussen 
grootouder en kleinkind inhoudt. Het lijkt moeilijk verdedigbaar dat 
inhoudelijk het gezinsleven van de grootouder met dat van de ouder 
op een lijn dient gesteld te worden. Ouder en grootouder staan nu 
eenmaal in een andere relatie tot het kind, waarbij de ouder een 
opvoedende en zorgende functie vervult, die niet, of althans niet in 
dezelfde mate, van de grootouder mag worden verwacht. In de recht
spraak is gaandeweg de theorie over het gezinsleven van de groot
ouder verfijnd. In het principe-arrest van de Hoge Raad, waarin de 
voorwaarde van family life ook voor de grootouder wordt in aanmer
king genomen, wordt door het gerechtshof afstand genomen van de 
zeer ruime interpretatie van family life in het arrest van 22 februari 
1985, waar ook de biologische verwantschap volstond om de vorde
ring tot omgangsrecht ontvankelijk te verklaren. Het Hof verwoordt 
uitdrukkelijk dat strengere eisen moeten worden gesteld, dan in de 
gevallen bedoeld in haar arrest van 22 februari 1985. Hierdoor geeft 
d~ Hoge Raad geen navolging aan het advies van Advocaat-Generaal 
MOLTMAKER, die van mening was dat t.a.v. grootouders en broers en 
zussen de bloedband wel diende te volstaan voor de ontvankelijkheid 
van een eis tot omgangsrecht. Volgens de Hoge Raad kan een verzoek 
van de grootouder tot omgang slechts worden ontvangen wanneer in 
het verzoekschrift voldoende concrete omstandigheden het bestaan 
van een gezinsleven met het kleinkind aantonen. Het Hof bewandelt 
met dit criterium een tussenweg. Een loutere biologische band vol
staat niet, maar evenmin is vereist dat er sprake is van samenwonen in 
gezinsverband en daadwerkelijke zorg(121). 

4. CONCLUSIE 

·a. De ouder 

De ouder, die titularis is van het ouderlijk gezag, heeft een sterk recht 
op omgang met zijn kind, die slechts omwille van ernstige redenen 
kan geweigerd worden. 

(120) H.R, 15 mei 1987, N.J., 1988, 654; RvdW, 1987, 115. 
(121) GoEI, L, I.e., 681. 
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De biologische ouder, die geen gezag bezit, als gevolg van het 
ontbreken van de afstammingsband, heeft een virtueel omgangsrecht, 
indien ,bijkomende elementen" aanwezig zijn. In Nederland is het 
omgangsrecht dat uitsluitend rust op biologische factoren, expliciet 
verworpen, nadat de rechtspraak een korte periode de ontvankelijk
heid van de biologische vader in zijn verzoek tot omgang had toe
gelaten. Uit de Belgische rechtspraak kan voor de biologische vader 
een identieke positie worden afgeleid. 
Hoewel de biologische band op zich onvoldoende wordt geacht om 
het omgangsrecht op te enten, is het evenmin een te verwaarlozen 
element. Uit de appreciatie van de ,bijkomende elementen" kan 
impliciet de waarde die aan de genetische verwantschap wordt ge
hecht, worden afgeleid: in de rechtspraak is een evolutie merkbaar 
naar een steeds soepelere en extensievere interpretatie van feiten die 
worden aangemerkt als zijnde gezinsleven. Vooral het Europese Hof 
heeft, in vergelijking met vroegere rechtspraak, in de aangehaalde 
voorbeelden (de zaak Kroon en Keegan), geen al te hoge eisen gesteld 
aan de bijkomende elementen, eens de biologische verwantschap 
vaststaat. 
In het Nederlandse recht is klaarheid gebracht in de situatie van de uit 
het ouderlijk gezag ontzette ouder, die principieel omgangsgerechtigd 
is. De Belgische wetgever heeft voor deze ouder de leemte in de wet, 
en de daardoor veroorzaakte onzekerheid, Iaten voortduren. Dit is 
vooral in tegenspraak met de Europese rechtspraak. De uit het ouder
lijk gezag ontzette ouder, mag niet a priori worden beroofd van zijn 
omgangsrechten. 

b. De grootouder 

Bij de bespreking van de natuurrechtelijke grondslag, nl. de bleed
band, werd reeds een pleidooi gehouden om deze bloedband naar 
de achtergrond te dringen, ten voordele van de genegenheidsband, 
die de grondslag moet zijn voor het omgangsrecht van de groot
ouder. De Nederlandse jurisprudentie beantwoordt aan deze me
ning, vermits het gezinsleven als criterium beoordeeld wordt aan 
de hand van concrete, feitelijke gegevens. De appreciatie van het 
gezinsleven van de grootouder met het kleinkind, dient uiteraard 
met soepelheid te geschieden, opdat zij een realistische benadering 
van de relatie tussen heiden zou weergeven; het gezinsleven van de 
grootouder dient verschillend van dat van de ouder ingevuld te 
worden. 
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Nochtans is er een punt waarop de toepassing van family life als 
grondslag ook zijn tekortkoming heeft, en waar de theorie van de 
sociaal-affectieve band, verfijnd moet worden. Het gezinsleven of een 
relationele band bestaan slechts, wanneer er in het verleden contacten 
zijn geweest tussen grootouder en kleinkind. M.a.w. family life ver
onderstelt of impliceert een voorgeschiedenis. Indien de grootouder 
vanaf de geboorte van het kind in de onmogelijkheid verkeert om het 
kleinkind te ontmoeten (b.v. bij plaatsing in een instelling) kan- bij 
een strikte toepassing van family life als noodzakelijke voorwaarde
deze grootouder principieel nooit een omgangsrecht vorderen, vermits 
iedere vorm van family life ontbreekt. Nochtans kan bij deze groot
ouder de vurige wens leven zijn kleinkind te leren kennen. Het 
pleidooi voor het opwaarderen van de vriendschapsbanden, als enige 
te rechtvaardigen grondslag voor een omgangsrecht, wordt hierdoor 
enigszins afgezwakt. Verkeert de grootouder in een situatie waarin, 
om welke redenen ook, na de geboorte van het kind geen spontane 
contacten zijn tot stand gekomen, dan rechtvaardigt de bloedband op 
zich het toekennen van een omgangsrecht, om alzo de grootouder de 
mogelijkheid te bieden een waar gezinsleven of relationele genegen
heidsbanden te ontplooien. 

c. Derden 

Derden kunnen een omgangsrecht vorderen, wanneer zij aantonen met 
het kind een bijzondere affectieve band te bezitten (art. 375 bis 
B .B. W.) of in een nauwe persoonlijke be trekking te staan tot het kind 
(art. 377f N.B.W.). Het Nederlandse criterium vindt zijn oorsprong in 
het gezinsleven zoals bedoeld in art. 8 E.V.R.M. Het verschil tussen 
beide criteria is een veeleer terminologisch, dan wel een inhoudelijk 
verschil. De toepassing ervan in de praktijk zal quasi identieke 
gevolgen ressorteren voor de ontvankelijkheid van de eis van de 
derde. Het effectief samenwonen is een belangrijk aspect in de 
appreciatie van het gezinsleven, maar is geen absolute noodzaak. 
Het gezinsleven wordt gekwalificeerd aan de hand van verscheidene 
elementen waarvan de woonsituatie er een is. In Belgie, waar de 
invloed van het E.V.R.M. op het familierecht een veel geringere 
impact heeft, en helemaal niet gerefereerd wordt naar het concept 
family life, zal toch vaak aan de voorwaarden ervan voldaan zijn bij 
de toekenning van omgangsrechten aan derden. De bijzondere affec
tieve band zal veelal tot stand komen tussen leden van eenzelfde gezin 
of woongemeenschap. Derden die omgang vorderen zijn vaak (half)
broers en (half)zussen of pleeg- en stiefouders, die resp. samen zijn 
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opgegroeid of door de zorgen aan het kind, erg gehecht zijn aan het 
kind. 
Een wezeniijk verschiipunt in de toepassing van beide criteria is 
geiegen in het ,afgeieide gezinsleven". De Nederlandse rechtspraak 
kent een omgangsrecht toe aan de verwekker van het kind, wanneer 
deze man een reiatie, die aan te merken is ais gezinsieven, heeft gehad 
met de moeder van het kind. Schematisch voorgesteid: X heeft een 
recht van omgang met Y omwille van zijn reiatie met Z. Het gezins
Ieven van X met Y wordt ,afgeieid" uit hetgene dat heeft bestaan 
tussen X en Z. Zo voorgesteid komt deze situatie enigszins eigen
aardig over, zeker wanneer men ze beschouwt vanuit het oogpunt van 
het kind. In Beigie is deze afgeieide grondsiag onbestaande. De 
affectieve band, waarvan sprake in art. 375 bis B.B.W. moet wei 
degeiijk bestaan tussen derde en kind. 

VIII. Het omgangsrecht van de minderjarige 

Omgang wordt door de rechtbank toegekend wanneer dit in het beiang 
van het kind is. Dat het beiang van het kind dient te primeren, zoais 
ook uit de teneur van de voorbereidende werken biijkt, is een eerder 
recente benadering. In de Iiteratuur van de jaren zeventig is nog te 
Iezen dat het beiang van de kandidaat-omgangsgerechtigde op de 
eerste piaats komt. Pas daarna wordt het recht getoetst aan het beiang 
van het kind en dat van de familie. De rechtbanken beschermen 
daarbij niet zozeer het kind, maar wei diegenen die een bezoekrecht 
vorderen, tegen de arbitraire beslissingen van de bewaarder van het 
kind(122). 
Maatschappeiijke veranderingen in het kindbeeid Iiggen aan de basis 
van gewijzigde opvattingen in het juridisch denken t.a.v. het kind. Dat 
bij de vorderingen tot omgangsrecht de beiangen van het kind centraai 
dienen te staan, wordt heden ervaren ais een evidentie. Maar er is 
meer. Uit de rechtsnormen die in het beiang van het kind gecreeerd 
worden, biijkt maar al te vaak een nog erg bevoogdende mentaliteit. 
Hoe is het gesteld met het omgangsrecht van het kind? 

(122) GERLO, J., l.c., 1660. 
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1. Qp INTERNATIONAAL NIVEAU 

Overeenkomstig art. 9 I. V.R.K. heeft een kind, dat in uitzonderlijke 
omstandigheden gescheiden wordt van zijn ouders of een van hen, 
recht op het onderhouden van persoonlijke contacten met zijn 
ouder(s). In dit verdrag wordt het omgangsrecht niet enkel in het 
belang van het kind erkend, maar wordt het kind titularis van een 
omgangsrecht(l23). Een cruciale vraag is, welke waarde deze bepa
ling heeft voor de rninderjarige. Kan hij aan dit verdrag rechten 
ontlenen en deze ook effectueren? 
Zowel in Belgie als Nederland is dit verdrag in de interne rechtsorde 
ge'incorporeerd. De wetgever zal dus de nodige maatregelen moeten 
nemen om het verdrag verder uit te werken, tenzij de rechtsregel 
directe werking heeft. In dat geval kan iedere burger het verdrag 
rechtsgeldig inroepen voor de nationale rechter en heeft het voorrang 
op elke nationale norm. Precies bij de directe werking knelt het 
schoentje(l24). Het I.V.R.K. is een zeer heterogene tekst, gericht op 
de bescherming van kinderen in alle aspecten en in alle domei
nen(l25). Daardoor komen in het verdrag zowel bindende bepalingen, 
intentieverklaringen als formuleringen voor, die voor de lidstaten het 
engagement inhouden ,,gepaste maatregelen" uit te werken(126). 9it 
maakt de analyse van de directe werking niet eenvoudig, en intensifi
eert de discussies onder rechtsgeleerden, waar eensgezindheid zoek 
is(l27). Ook de notie ,belang van het kind" leidt ertoe dat een 
dergelijke algemene en vage omschrijving volgens somrnige auteurs 
directe werking uitsluit. A. ALEN en W. PAs verwoorden in dit debat 
tussen voor- en tegenstanders de visie dat het niet opgaat de directe 
werking van het verdrag in globo af te wijzen, maar dat elke bepaling 

(123) ADRIAENSSENS, K., I.e., 1111. 
(124) VERHELLEN, E., Conventie van de rechten van het kind. Achtergronden, motieven, 
strategiei!n, hoofdlijnen. Leuven, Garant, 1991, 84; VERHELLEN, E., CAPPELAERE, G. en 
SPIESSCHAERT, F., Van bescherming van kinderen naar bescherming van de rechten van het 
kind. Rapport van het Programma Burger en Rechtsbescherming, Brusse1, D.W.T.C., 1994, 32. 
(125) ALEN, A. en PAs, W., ,De directe werking van het VN-Verdrag inzake de rechten van 
het kind", in Kinderrechtengids, I, Gent, Mys en Breesch, 1994, 16. 
(126) VERHELLEN, E., o.c., 82. 
(127) Contra directe werking, zie KRINGS, E., ,La mise en reuvre de 1a Convention des Nations 
Unies sur 1es droits de 1' enfant en droit interne", in La convention sur les droits de l 'enfant et Ia 
Belgique, MEULDERS-KLEIN, M.-T.(ed), Brussel, Story-Scientia, 1992, 83; PoULEAU, V., ,A 
propos de la Convention des Droits de I' enfant, 1' enfant sujet de droits: enfin une realite?", 
J.T., 1990, 619. 
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afzonderlijk en in al haar aspecten moet worden beoordeeld(l28). 
Neemt men art. 9, 3° lid I.V.R.K. onder de loep, dan is deze bepaling 
voldoende klaar en duidelijk verwoord in onvoorwaardelijke tennen 
om als direct werkend te interpreteren. 
De Nederlandse wetgever heeft voor dit twistpunt een richtsnoer 
aangereikt, door in de Memorie vanToelichting van de goedkeurings
wet enkele voorbeelden, waaronder art. 9, 3° lid I.V.R.K., op te 
sommen, waar volgens haar oordeel directe werking mogelijk kan 
worden geacht(129). Maar uiteindelijk is het de rechter die beslist of 
een bepaalde verdragsbepaling directe werking heeft of niet. V eel zal 
dan ook afuangen van de houding van de Belgische en Nederlandse 
rechter en de mate waarin zij bereid zijn het verdrag op een dynami
sche manier toe te passen. 
Ook art. 8 E.V.R.M. heeft directe werking in de nationale rechtsorde. 
Deze bepaling biedt aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn 
gezinsleven, dus ook aan de minderjarige(l30). Bovendien bevat het 
E. V .R.M. nog andere bepalingen die toepasselijk zijn op de omgangs
rechten van de minderjarige. Art. 14 E.V.R.M., dat discriminatie 
verbiedt, houdt irt dat de bescherming van het gezinsleven niet aileen 
voor volwassenen, maar ook voor minderjarigen van toepassing is. 
Het Europese Hof heeft er in een vijftal arresten op gewezen dat het 
omgangsrecht een burgerlijk recht is in de zin van art. 6 
E.V.R.M.(131). M.a.w. art. 6 E.V.R.M. is toepasselijk op de proce
dures tot vaststelling of bescherming van het omgangsrecht. Op basis 
van art. 6 E.V.R.M. heeft de minderjarige dus een recht van toegang 
tot de rechter m.b.t. de vaststelling of de beschenning van zijn 
omgangsrechten(132). 

(128) ALEN, A. en PAS, W., I.e., 24. 

(129) Zie DoEK, J., ,De ratificatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Enige 
beschouwingen over de mogelijke gevo1gen voor de Nederlandse rechtspraktijk", N.J.C.M.
Bulletin, 1995, 10. 
(130) DOEK, J. en G!SOLF, R., o.e., 78; VANLERBERGHE, B., I.e., 156. 
(131) Zie BROEKHUIJZEN-MOLENAAR, A., I.e., 35. 

(132) VAN LERBERGHE, B., I.e., 158. 
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2. 0P NATIONAAL NIVEAU 

Belgie 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel(l33) was het omgangsrecht in 
art. 375 his geconstrueerd als een subjectief recht van het kind om 
persoonlijk contact te onderhouden met zijn beide ouders, zijn groot
ouders, zijn broers en zussen en met iedere persoon waarmee hij een 
bijzondere affectieve band heeft. Deze bepaling zette art. 9, 3° 
lid I.V.R.K. om in de nationale rechtsorde maar heeft de eindstem
rning niet gehaald. Gedurende de voorbereidingsfase van de wet is het 
omgangsrecht van de minderjarige omgevormd tot een recht in hoofde 
van de volwassene. De oorspronkelijke formulering impliceerde im
mers dat de minderjarige onvermijdelijk procesbevoegdheid moest 
krijgen om zijn rechten ook te kunnen effectueren. Precies op dit 
terrein heeft de wetgever afgehaakt, met als argument dat het aange
wezen is eerst de evolutie van het hoorrecht van de rninderjarige af te 
wachten, om op basis van die ervaring stapsgewijs een beperkte 
handelingsbekwaamheid voor jongeren uit te werken. In de nieuwe 
wet gaat het dus om eenrichtingsverkeer. Het omgangsrecht is uit
sluitend een-rechLvan-een-volwassene t.a. v. een_rninderjarige{134). _ 

Nederland 

Volgens art. 1:377a N.B.W. heeft het kind en de niet met het gezag 
belaste ouder recht op omgang met elkaar. Uit deze wederzijdse 
formulering kan afgeleid worden dat zowel kind als ouder het recht 
op omgang bezitten. Of de wetgever het ook expliciet zo bedoeld 
heeft, wordt twijfelachtiger bij lezing van het tweede lid van ditzelfde 
artikel, volgens hetwelk de rechter op verzoek van de ouders of van 
een van hen, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht 
vaststelt. Over het kind wordt met geen woord meer gerept. Dus ook al 
zou het kind titularis zijn van een omgangsrecht, dan kan hij dit recht 
niet effectueren. 

(133) Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Gedr. 
St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/1, 10. 
(134) SENAEVE, P., ,Algemene beschouwingen ... ", I.e., 51, nr. 71. 
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3. DE PROCESBEKWAAMHEID VAN DE MINDERJARIGE 

Het omgangsrecht van de minderjarige krachtens art. 9, 3° lid I.V.R.K. 
en art. 8 E.V.R.M., bepalingen die rechtstreeks voor de Belgische en 
de Nederlandse rechter afdwingbaar zijn, blijven dode letter voor de 
minderjarige, omdat voor hem de weg naar de rechtbank ontoeganke
lijk is. De handelingsonbekwame minderjarige heeft de tussenkomst 
van zijn wettelijke vertegenwoordiger nodig, om zijn omgangsrechten 
gerechtelijk af te dwingen. Inzake omgang is dit op z'n minst pro
blematisch. Een beroep op de rechter duidt er impliciet reeds op dat 
een conflictsituatie spontane contacten verhindert. W anneer de ge
zagdragende ouder zich verzet tegen bepaalde contacten van de min
derjarige, zal deze zeker niet geneigd zijn het kind te vertegenwoor
digen in procedures die dat contact als voorwerp hebben. 
Het niet kunnen of willen optreden van de wettelijke vertegenwoor
diger is in Nederland ondervangen door de rechtsfiguur van de 
bijzondere curator. Zijn bevoegdheid is door de wet van 1995 uit
gebreid, zodat hij niet meer uitsluitend voor vermogensrechtelijke 
problemen kan worden aangesteld, maar eveneens voor aangelegen
heden die de verzorging en de opvoeding van de minderjarige aangaan 
(art. 250 N.B.W.). Ook voor omgangsgeschillen kan de kantonrechter 
een bijzondere curator benoemen. VAN W AMELEN spreekt in dit ver
band zelfs van een omgangscurator(135). 
In Belgie is een gelijkaardige rechtsfiguur gekend, nl. de voogd ad 
hoc, die aangesteld wordt telkens er tegenstrijdige belangen zijn 
tussen het kind en zijn wettelijke vertegenwoordiger. Zijn bevoegd
heid is echter niet te vergelijken met die van de bijzondere curator. De 
voogd ad hoc wordt slechts aangesteld inzake het beheer van de 
goederen van de minderjarige en inzake afstammingsgeschillen. Voor 
het vorderen van een omgangsrecht vindt deze rechtsfiguur geen 
ingang in het vigerende recht. 
Bovendien moet in het kader van het zelfbeschikkingsrecht van de 
minderjarige de vraag gesteld worden of deze bijzondere curator of 
voogd ad hoc wei de gepaste en wenselijke oplossing is. Kinderen zijn 
mondiger geworden en zijn niet in feite, maar slechts juridisch han
delingsonbekwaam. De zelfstandige minderjarige moet dan ook de 
mogelijkheid bezitten zelf zijn rechten te verdedigen, zonder verte
genwoordiging. Slechts in de gevallen waar het kind te jong is om 
voor zijn rechten op te komen, dient een vertegenwoordiger aange-

(135) VAN WAMELEN, C., ,De omgangscurator", F.J.R., 1995,217. 
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steld te worden. Het a priori toekennen van een vertegenwoordiger 
aan elke minderjarige, ook de minderjarige van rijpere leeftijd, druist 
regelrecht in tegen de emancipatie van de jongere. 
Ondanks het pleidooi in de literatuur(l36) voor minstens een beperkte 
procesbekwaamheid voor de minderjarige, zeker op persoonsrechte
lijk vlak, is de wetgever niet erg geneigd daar gehoor aan te geven. 

4. 0MGANGSRECHT EN OMGANGSPLICHT 

Het omgangsrecht is van nature uit een wederkerig recht. Er is de 
betrokkenheid van minstens twee partijen, die dit recht samen reali
seren, wat niet wil zeggen dat zij dit beide vrijwillig wensen. Aan een 
partij een omgangsrecht toekennen, impliceert voor de andere een 
omgangsplicht. Het is deze omgangsplicht in hoofde van de volwas
sene, die de sceptici, samen met de procesonbekwaamheid van de 
minderjarige, voedt in hun afkerigheid van een omgangsrecht in 
hoofde van de minderjarige. Volgens bepaalde auteurs is het onmoge
lijk het kind een omgangsrecht toe te kennen, omdat dit onvermijde
lijk in botsing komt met het fundamentele recht op persoonlijke 
vrijheid van iedere ouder(l37). 
Dat het kind zijn medewerking dient te verlenen aan de uitoefening 
van het omgangsrecht, ligt meer voor de hand, gezien de gezagsrelatie 
tussen ouder en kind. Traditioneel diende het kind zijn omgangsplicht 
na te leven, omdat het gehoorzaamheid verschuldigd was aan zijn 
ouders krachtens art. 371 B.B.W.(l38). Maar ook art. 371 B.B.W. is 
voorwerp van wijziging geweest. In deze bepaling is niet langer 
vastgesteld dat het kind eerbied en ontzag verschuldigd is aan zijn 
ouders, maar dat kind en ouders op elke leeftijd respect verschuldigd 
zijn aan elkaar. Deze wetswijziging duidt erop dat van het kind geen 

(136) Zie o.a.: BALLET, D. en WYLLEMAN, A., ,Proceswaarborgen voor minderjarigen in 
procedures die hen aanbelangen, R. W., 1989-90, 793; DE GROOTE, E., MELLAERTS, J. en 
PoELEMANS, B., Naar een humaner familieproeesreeht. Voorstellen tot uniformisering en 
versoepeling van bevoegdheids- en proeedureregels, Dee! 2, Leuven, Acco, 1994, 280 p.; 
WYLLEMAN, A., ,De minderjarige en het burgerlijk recht: Evaluatie van de huidige burgerlijke 
rechtspositie en enkele modellen tot wijziging", in Van jeugdbesehermingsreeht naar jeugd
reeht?, ELIAERTS, C., GERLO, J. en VERHELLEN, E. e.a.(eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1990, 23-63; ADRIAENSSENS, K., I.e., 1112; MAES, C., I.e., 175; VANLERBERGHE, B., 
I.e., 158; DE LANGEN, M., ,Een rechtsingang voor kinderen?", N.J. B., 1988, 229; GUNNING, M. 
en DERoos, T., ,Het recht om groot te worden en klein te zijn. Reflecties op het kindbeeld in 
het (omgangs)recht", in De kant van het kind. Liber Amieorum Prof mr. Miek de Langen, 
Arnhem, Gouda Quint, 1992, 35; KLOOSTERBOER, K. en PUNSELIE, L., ,Rechtsingang voor 
minderjarigen; Kinderen eindelijk serieus genomen?", F.J.R., 1995, 194. 
(137) SENAEVE, P., Compendium, o.e., 228, nr. 2157; DE WOLF, A., I.e., 252, nr. 453. 
(138) Brussel, 18 juni 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 475. 
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absolute volgzaamheid is vereist. Er is een evolutie merkbaar naar 
meer aandacht voor de eigenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de 
minderjarige. Ook de wettelijke bevestiging van het hoorrecht van de 
minderjarige is er een tekenend voorbeeld van dat de jongere meer 
zeggenschap en een grotere participatie krijgt. 
In Nederland zijn recent enkele noemenswaardige denkpistes bewan
deld i.v.m. het omgangsrecht van de minderjarige. De aanleiding 
daartoe was een verzoek van een negenjarige jongen, die contact 
wenst met zijn, voor hem onbekende, biologische vader. De man 
vindt dit emotioneel te belastend, zowel voor hemzelf als voor zijn 
inmiddels gesticht gezin, en weigert iedere spontane medewer
king(139). In deze zaak maakt de rechter, zoals wel vaker is gebeurd 
in de Nederlandse jurisprudentie, een opmerkelijke interpretatie van 
het gezinsleven. De man beweert, zich baserend op de heersende 
rechtspraak, dat de vordering tot omgang onmogelijk ontvankelijk 
kan worden verklaard, omdat er naast het biologische vaderschap 
geen enkel bijkomend element voorhanden is. Het Hof gaat aan dit 
argument voorbij door de eisen die aan het gezinsleven moeten ge
steld worden, afhankelijk te maken van de context waarin een beroep 
gedaan wordt op art. 8 E.V.R.M. In hoofde van het kind acht het Hof 
de biologische band voldoende om te besluiten dat er een family life 
bestaat, omdat een kind de normaal vereiste bijkomende omstandig
heden helemaal niet in de hand heeft. 
Deze contextuele interpretatie geeft het eigenaardige resultaat dat het 
kind een gezinsleven heeft met zijn verwekker, maar omgekeerd heeft 
de biologische vader, op grand van hetzelfde criterium, geen gezins
leven met het kind(140). De indruk ontstaat dat het Hof, bij de 
interpretatie van het gezinsleven, vooral het gewenste resultaat voor 
ogen stond(l41). Het Hof heeft door de zeer ruime interpretatie van 
het gezinsleven, die het verantwoordt omwille van de context waarin 
een beroep op art. 8 E.V.R.M. wordt gedaan, de mogelijkheid ge
creeerd om de eis ontvankelijk te verklaren en zo aan de verlangens 
van bet kind tegemoet te komen. 
In de literatuur is de kritiek op deze extensieve interpretatie niet 
uitgebleven. VON BRUCKEN PocK stelt een altematieve grondslag voor 

(139) Amsterdam, 19 januari 1995, N.J.C.M.-bulletin, 1995, 585, noot LOENEN, T.; F.J.R., 
1995, 117, noot VoN BRUCKEN FocK; Nemesis, 1995, 23, noot HOLTRUST, N. en DE HONDT, I. 
(140) VON BRUCKEN FocK, E., ,Het recht van het kind om met zijn bio1ogische vader contact te 
hebben", noot onder Amsterdam, 19 januari 1995, F.J.R., 1995, 121; HoLTRUST, N. en DE 
HONDT, I., noot onder Amsterdam, 19 januari 1995, Nemesis, 1995, 27. 
(141) LOENEN, T., ,Omgangsrecht voor kind tegen wi1 van de bio1ogische vader", noot onder 
Amsterdam, 19 januari 1995, N.J.C.M.-bulletin, 1995, 587. 
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om de rechten van het kind uit af te leiden, zodat het extreem 
uitrekken van het begrip family life wordt vermeden(l42). De rechten 
van het kind vloeien inderdaad voort uit art. 8. E.V.R.M., maar zijn 
gerelateerd aan het recht op prive-leven en niet aan de bescherming 
van het gezinsleven. Het kind heeft recht op kennis over zijn afstam
ming, en dit omvat meer dan het !outer vernemen van de naam van de 
vader. Het beeld dat het kind wenst te vormen van zijn vader, is 
belangrijk voor zijn identiteitsontwikkeling en de evenwichtige ont
plooiing van zijn persoonlijkheid. Dit recht wordt eveneens onder
steund door het I.V.R.K. Art. 7 I.V.R.K. geeft het kind, voor zover 
mogelijk, het recht om zijn ouders te kennen en door hen te worden 
verzorgd. 
Tegenover de persoonlijkheidsrechten van het kind op afstammings
kennis en zijn recht op identificatie staat het persoonlijkheidsrecht op 
privacy van de vader. De rechter zal bij de beoordeling over de grond 
van de zaak, de persoonlijkheidsrechten van beide partijen moeten 
afwegen, om tot de wenselijkheid van een omgangsrecht te besluiten . 
Hierbij kan niet worden voorbij gegaan aan de verantwoordelijkheid 
die de vader draagt voor het bestaan van het kind, zodat bij de 
belangenafweging de rechten van het kind dienen te primeren(l43). 
Theoretisch pasi deze-belangenafweging perfect in ons juridisch be
stel. Maar een bezinning over de praktische gevolgen ervan, vooral 
wanneer de belangen van het kind als hoogste worden ingeschat, is 
noodzakelijk. Kan het doel dat het kind wenst te bereiken wei juri
disch worden afgedwongen? En wat is de waarde van dit afgedwon
gen omgangsrecht? Vanuit een ethisch standpunt kan men de norm 
verdedigen, dat de man die een kind verwekt, daar ook de verant
woordelijkheid moet voor dragen en contact met dit kind zou moeten 
onderhouden, wanneer dit voor het kind schijnbaar van ontzettend 
belang is. Maar het juridisch afdwingen van deze norm botst op de 
grenzen en de mogelijkheden van het recht(l44). Een alimentatie
plicht b.v. kan men afdwingen, omdat dit een minder vergaande en 
emotioneel belastende maatregel is en niet hetzelfde persoonlijke 
engagement vereist van de vader, zoals omgang impliceert. Omgang 
daarentegen zal slechts waardevol zijn wanneer het niet onder dwang 
geschiedt, zodat het in een gemoedelijke sfeer plaatsvindt. Afgedwon
gen contacten zijn waardeloos en zouden zelfs uitgesproken schade-

(142) VON BRUCKEN FOCK, E., i.e., 119. 
(143) VON BRUCKEN FocK, E., i.e., 120; VANLERBERGHE, B., [.c., 156. 
(144) HOLTRUST, N. en DE HONDT, I., i.e., 28; LOENEN, T., I.e., 590; GUNNING, M. en DERoos, 
T., I.e., 48; VON BRUCKEN FoCK, E., I.e., 120. 
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lijk kunnen zijn voor het kind wanneer de ouder zich gaat afreageren 
op het kind(l45). 
Het omgangsrecht van het kind, dat een omgangsplicht impliceert 
voor de volwassene, wordt door de realiteit schaakmat gezet. De 
rechten van het kind worden slechts gevrijwaard bij een vrijwillige 
naleving ervan door de volwassene. Aan het kind kan dus geen 
afdwingbaar omgangsrecht worden toegekend, maar in het Iicht van 
het voorgaande vertoog kunnen de rechten van het kind wei opge
waardeerd worden, door de omgangsplicht van het kind te herdefi
nieren. De omgangsplichten van de volwassene komen in botsing met 
zijn recht op privacy, maar ook het kind bezit persoonlijkheidsrechten, 
waaronder het recht op een priveleven. Bij de toekenning van een 
omgangsrecht dienen een grater respect voor de persoonlijkheids
rechten van het kind en aandacht voor de mening en de beleving 
van het kind te primeren. Meer oog voor de persoonlijkheidsrechten 
van de jongere, maakt een gedwongen medewerking aan het om
gangsrecht, in hoofde van het kind, minder vanzelfsprekend. 
Het Hof van Cassatie heeft reeds een stap in die richting gezet, door de 
beslissing dat tegen het kind geen dwangmiddelen mogen worden 
aangewend of tot een gedwongen uitvoering mag worden overgegaan, 
op grand van het motief dat omgangsrecht slechts zinvol kan worden 
uitgeoefend wanneer het gesteund is op een werderzijdse affectieve 
relatie en in een rustige, ongedwongen en ontspannen sfeer kan 
doorgaan(146). Slechts dan kunnen de ontmoetingen een positieve 
bijdrage zijn voor de vorming van de persoonlijkheid van het kind en 
een evenwichtige groei naar volwassenheid. 

IX. Besluit 

Door de wettelijke basis die het omgangsrecht heeft gekregen, is meer 
zekerheid tot stand gekomen over de omgangsrechten. Vooral de 
rechtspositie van de grootouders en derden heeft aan duidelijkheid 
gewonnen. Het valt echter te betreuren dat deze nieuwe wet groten
deels beperkt is gebleven tot een codificatie van het bestaande recht. 
Het omgangsrecht is bij uitstek een materie die het kind aanbelangt. 
Het wettelijk concept heeft het belang van het kind centraal gesteld, 

(145) VON BRUCKEN FOCK, E., I.e., 120 
(146) Cass., 11 maart 1994, A.J.T., 1994-95,4, noot UYTIENDAELE, R.; E.J., 1995-96, 82, noot 
DEKELVER, K. 
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maar is niettemin tot stand gekomen denkende vanuit de rechtspositie 
van de volwassene, waarbij de verhoudingen tussen volwassene en 
kind onaangeroerd zijn gebleven. De materie van het omgangsrecht 
leent er zich echter toe om de rechtspositie van de minderjarige te 
herdenken. De wetgever heeft zowel de kans om het kind een sub
jectief recht op omgang toe te kennen, als de mogelijkheid om een 
beperkte rechtsingang te creeren voor de minderjarige, onbenut ge
laten. 
Nochtans heeft het kindbeeld de laatste eeuw grote wijzigingen on
dergaan. Er is onmiskenbaar een mentaliteitswijziging merkbaar, 
maar het recht, gekenmerkt door zijn inertie, volgt deze slechts lang
zaam. Nochtans is het recht een instrument dat een emancipatorische 
functie kan vervullen. Het toekennen van rechten aan minderheden of 
zwakkeren binnen de samenleving is immers een middel om hun 
ontvoogdingsstrijd te ondersteunen. Maar de realiteit werkt meestal 
in een omgekeerde richting. Pas nadat de sociaal-maatschappelijke 
verankering van nieuwe ideeen is geschied, wordt zij gevolgd door de 
aanpassing van een achterna hollend rechtssysteem. 
Deze realiteit kenmerkt ook het lot van de rninderjarigen. Zij zijn in 
onze samenleving onathankelijker en mondiger geworden, en vervul
len- een actievere- rol dan -enkele -decennia gel eden. -De juridische 
positie van de minderjarige vormt hiermee een kloof. Dit wil echter 
niet zeggen dat geen beweging merkbaar zou zijn. Vooral op inter
nationaal niveau is zeer duidelijk een gewijzigde houding t.a.v. kin
deren merkbaar. Het E.V.R.M. wordt in toenemende mate toegepast 
op kinderen en vooral het I.V.R.K. heeft belangrijke impulsen ge
geven aan het rechtsdenken over kinderen. De nationale wetgever 
volgt slechts schoorvoetend. Dit neemt niet weg dat er een onom
keerbare evolutie in gang is gezet. Vroeg of laat zal ook de nationale 
wetgever initiatieven gaan nemen om de rechtspositie van minder
jarigen aan te passen. 
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SOMMAIRE 

LE DROIT DE VISITE OU DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES EN BELGIQUE ET 

AUX PAYS-BAS 

La loi beige du 13 avril1995 relative a l'exercice conjoint de l'autorite parentale n'a 
pas seulement reforme l'autorite parentale; elle a egalement apporte une base legale 
au droit au maintien des relations personnelles et au droit d'information. Quasi au 
meme moment a ete adoptee aux Pays-Bas la loi du 6 avril1995 reglant l'autorite et 
le droit au maintien des relations personnelles a l'endroit des enfants mineurs et 
regissant essentiellement la meme matiere. L'auteur se limite a une analyse du droit 
aux relations personnelles et du droit a !'information. 

Dans ses grandes lignes, la legislation des deux pays comporte une codification du 
droit au maintien des relations personnelles, tel que ce droit s'y est developpe dans la 
jurisprudence. Celui des pere et mere juridiques qui ne vit pas ensemble avec 
!'enfant, a un droit au maintien des relations personnelles, ce droit ne pouvant lui 
etre refuse que dans des circonstances exceptionnelles si cela se justifie par des 
motifs particulierement graves (B), ou s'il en resulte un prejudice grave pour l'enfant 
ou un conflit avec des interets imperieux (NL). Dans aucun des deux pays, le parent 
biologique ne rec;oit, en principe, un droit aux relations personnelles sur la seule base 
d'un lien genetique. En cas de contacts reels entre le parent biologique et I' enfant, 
dont il est resulte un lien affectif entre eux, le pere biologique peut, sur cette base, 
revendiquer un droit aux relations personnelles. 

Contrairement aux Pays-Bas, en Belgique, les grands-parents ont egalement, en 
principe, un droit legal aux relations personnelles. En Belgique, un tel droit etait 
egalement deja accorde aux grands-parents sur base du lien de parente. La Cour de 
cassation a clairement etabli ce principe en reconnaissant egalement, sur base du 
droit nature!, un droit aux relations personnelles aux grands-parents originaires en 
cas d' adoption. 

Aux Pays-Bas, les grands-parents figurent dans la categorie des tiers ayant virtuel
lement droit aux relations personnelles. Les tiers peuvent reclamer en justice un droit 
aux relations personnelles, ce droit leur etant reconnu s'ils demontrent I' existence 
d'un lien personnel etroit avec !'enfant. La notion de ,lien personnel etroit" a 
essentiellement la meme signification que le concept de ,family life" ou ,vie 
familiale" dont question a I' art. 8 C.E.D.H. (Convention de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertes fondamentales). En d'autres termes, aux Pays-Bas, tout 
tiers reclamant un droit aux relations personnelles, doit demontrer I' existence d'une 
vie familiale avec I' enfant. En Belgique aussi, un tiers appartenant ou non au cercle 
familial peut reclamer pareil droit s'il prouve l' existence d'un lien affectif particulier 
avec !'enfant. 

Celui des pere et mere qui n'exerce pas l'autorite parentale, ale droit d'obtenir toutes 
informations sur toutes les questions d' importance concernant I' enfant. En Belgique, 
aux termes memes de la loi, ce droit est absolu. Aux Pays-Bas, certains elements 
peuvent etre tus aux parents en cause si la fourniture de ces informations est cohtraire 
aux interets de I' enfant. Un tiers qui detient, par sa profession, une certaine informa
tion concernant I' enfant, est egalement tenu de la communiquer a celui des pere et 
mere qui n'exerce pas l'autorite parentale. Selon le droit des Pays-Bas, le tiers ne doit 
communiquer que les informations qu'il communiquerait egalement au parent 
exerc;ant l'autorite parentale. Cette restriction doit eviter au prestataire d'assistance 
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de se trouver en conflit avec son secret professionnel. Dans les deux textes de lois, le 
droit a !'information est conc;u comme une prerogative du parent. Ce droit peut 
cependant egalement etre conc;u comme une forme de contact ou de relations 
personnelles reduite au maximum et etre attribue comme tel egalement a des tiers 
ayant droit aux relations personnelles. 

Le droit aux relations personnelles se trouve egalement reconnu dans plusieurs traites 
internationaux (art. 9 Convention relative aux Droits de I' enfant et art. 8 C.E.D.H.), 
ce droit aux relations personnelles y etant reconnu comme un droit dans le chef de 
l' enfant. Dans l' ordre juridique national, le droit aux relations personnelles etait 
certes conc;u dans !'interet del' enfant, mais y constituait neanmoins un droit reconnu 
a l'adulte. Ni dans l'ordre juridique beige ni dans l'ordre juridique hollandais, un 
enfant mineur n' ala possibilite juridique de forcer l' obtention de certains droits. De 
meme, la reponse ala question de sa voir si l' enfant mineur est titulaire d'un droit aux 
relations personnelles, n'est pas sans plus evidente. Un tel droit aux relations 
personnelles dans le chef de l' enfant impliquerait, en effet, pour l' adulte une 
obligation aux relations personnelles. Cette obligation entre en conflit avec les droits 
de la personnalite del' adulte et notamment son droit au respect de la vie privee. Une 
re-evaluation des droits de la personnalite dans le chef de l' enfant mineur rend 
egalement mains evidente, dans le chef de celui-ci, une cooperation forcee au droit 
d'un tiers a des relations personnelles. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS UMGANGSRECHT IN BELGIEN UNO IN DEN NIEDERLANDEN 

Das belgische Gesetz vom 13. April 1995 zur gemeinsamen Ausiibung der elterli
chen Gewalt war nicht nur eine Reform der elterlichen Gewalt. Seither hat auch das 
Umgangsrecht und das Informationsrecht eine gesetzliche Grundlage bekommen. 
Zur gleichen Zeit brachte in den Niederlanden das Gesetz vom 6. April 1995 die 
prazise Reglung der elterlichen Gewalt und des Umgangs mit minderjahrigen Kin
dem, das inhaltlich dieselbe Materie behandelt. Der Autor beschrankt sich zu einer 
Besprechung des Umgangs- und des Informationsrechtes. 

In graBen Ziigen enthalt die Gesetzgebung in beiden Landern eine Kodifizierung des 
Umgangsrechtes sowie es in der Rechtsprechung zustande gekommen ist. Der 
juristische elter, der mit dem Kind nicht zusammenwohnt, hat ein starkes Recht 
auf Umgang, das nur in Ausnahmefallen verweigert wird, wenn besonders schwer
wiegende Griinde es veranlassen (B) oder wenn der Umgang dem Kind wirklich 
schadet oder schwerwiegenden Belangen widerspricht (NL). Der biologische Elter 
erhalt in keinem von beiden Landern, ausschlieB!ich aufgrund des genetischen 
Bandes, ein prinzipielles Recht auf Umgang. Bei reellen Kontakten zwischen dem 
biologischen Elter und dem Kind, bei denen zwischen beiden ein gefiihlsmaBiges 
Band entstanden ist, kann der biologische Vater sich auf diese Grundlage berufen urn 
das Umgangsrecht zu fordern. 

Im Gegensatz zu den Niederlanden hat auch der GroBelter in Belgien prinzipiell ein 
gesetzliches Umgangsrecht. In der friiheren Rechtsprechung in Belgien war schon 
anerkannt, daB der GroBelter aufgrund der Verwandtschaft das Umgangsrecht hatte. 
Der Kassationshof hat dies nochmals verdeutlicht, indem er auch dem urspriingli-

878 



chen GroBelter nach voller Adoption aufgrund des Naturrechtes das Umgangsrecht 
gewiihrt hat. 
In den Niederlanden gehort der GroBelter in die Kategorie der virtuell Umgangs
berechtigten. Dritte haben eine prozeBmaBige Befugnis ein Umgangsrecht zu bean
spruchen, das ihnen zuerkannt wird, wenn sie beweisen konnen, zum Kind in enger 
personlicher Beziehung zu stehen. Der Begriff ,enge personliche Beziehung" hat 
dem Inhalt nach diesel be Bedeutung wie der Konzept ,family life", wie im Art. 8 
EVRM beabsichtigt wurde. Das heiBt, daB in den Niederlanden jeder Dritte, der ein 
Umgangsrecht beansprucht, beweisen muB, daB er mit dem Kind ein Familieleben 
hat. Auch in Belgien kann ein Dritter, der wohl oder nicht zum Familienkreis gehort, 
ein Umgangsrecht fordern, wenn er beweist zu dem Kind ein besonderes geftihls
miiBiges Band zu haben. 
Der Elter der keine Gewalt austibt, hat ein Recht zur Information tiber aile bedeu
tenden Angelegenheiten die sein Kind betreffen. In Belgien ist dieses Recht nach 
dem Gesetztext absolut. In den Niederlanden konnen den Eltern gewisse Infor
mationen vorenthalten werden, wenn die Informationsverschaffung dem Belang 
des Kindes widerspricht. Auch ein Dritter der beruflich tiber das Kind betreffen
de Information verftigt, ist verpflichtet dies auf Wunsch des nicht die Gewalt 
austibenden Elters mitzuteilen. Nach dem niederliindischen Gesetz soli der Dritte 
nur jene Information verschaffen, die er dem die Gewalt austibenden Elter ebenfalls 
mitteilen wtirde. Durch diese Beschriinkung wird vermieden, daB der Hilfeleistende 
mit dem Berufsgeheimnis in Konflikt geriit. In heiden Gesetztexten wird das In
formationsrecht als eine Priirogative des Elters aufgefaBt. Dennoch kann dieses 
Informationsrecht als eine maximal reduzierte Form des Kontaktes oder des Urn
gangs betrachtet werden. In dem Sinne steht das Informationsrecht auch umgangs
berechtigten Dritten zu. 
Das Umgangsrecht wird ebenfalls in einigen internationalen Vertriigen anerkannt 
(Art. 9 IVRK und Art. 8 EVRM). In diesen Vertriigen wird das Recht auf Umgang als 
ein das Kind betreffendes Recht anerkannt. In der nationalen Rechtsordnung wurde 
das Umgangsrecht wohl im Belang des Kindes konzipiert, aber es ist dennoch ein 
Recht daB dem Erwachsenen zusteht. Ein Minderjiihriger hat weder in der belgischen 
noch in der niederliindischen Rechtsordnung die ProzeBbefugnis gewisse Rechte 
gerichtlich zu erzwingen. Auch die Antwort auf die Frage, ob der Minderjiihrige 
wohl der Titular eines Umgangsrechtes sein kann, liegt nicht auf der Hand. Ein den 
Minderjiihrigen geltendes Umgangsrecht wtirde ja die Umgangspflicht ftir den 
Erwachsenen implizieren. Diese Pflicht widerstrebt den Personlichkeitsrechten des 
Erwachsenen, unter denen seinem Recht auf Privatleben. Eine Aufwertung der 
Personlichkeitsrechte des Minderjiihrigen verwirklicht, daB auch seitens des Kindes 
eine gezwungene Beteiligung am Umgang weniger selbstverstiindlich wird. 

SUMMARY 

VISITING RIGHTS IN BELGIUM AND THE NETHERLANDS 

The Belgian Law of 13/411995 on the joint exercise of parental authority has done 
more than reform parental authority. As from its entry into force, visiting rights and 
the right to information have also been given a statutory basis. At around the same 
time, the Netherlands adopted the Law of 6/411995 containing detailed rules on the 
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authority over, and visiting rights to, minor children. The author of this paper has 
restricted himself to examining visiting rights and the right to information. 

In general terms, the relevant legislation in both countries amounts to the codification 
of visiting rights as they already evolved under the appropriate case law. The legal 
parent who does not live together with the child has a strong case for visiting rights, 
which will only be refused in exceptional circumstances - either because there are 
serious reasons to that effect (Belgium) or because granting visiting rights would 
cause serious damage to the child or be contrary to certain vital interests (Nether
lands). In neither of these two countries is the biological parent granted visiting rights 
as a matter of principle, based exclusively on the basis of the genetic link. Where 
there is real contact between the biological parent and the child, which gives rise to a 
bond of affection between them, the biological father may apply for visiting rights on 
this basis. 

In Belgium, unlike the position in the Netherlands, the grandparent in principle also 
enjoys statutory visiting rights. In the previous case law, visiting rights had already 
been conferred on the grandparent because he/she was related to the child by blood. 
The Supreme Court (Hofvan Cassatie) has once again clearly restated this principle 
by also granting visiting rights to the grandparent even after full adoption, on the 
basis of natural justice. 

In the Netherlands, the grandparent belongs to the category of third parties which 
have virtual visiting rights. Third parties have a right to apply to the courts for 
visiting rights, which will be granted to them where they can prove that they have a 
close personal relationship with the child. The notion of ,close personal relation
ship" has the same conceptual meaning as the notion of ,family life" as used in 
Article 8 ofllie Europeari.Convention ofHiiman Riglits (ECHRy:-In llie-Netliedanas, 
therefore, any third party who applies for visiting rights will need to prove that he had 
some form of family life with the child. In Belgium also, third parties - who may or 
may not belong to the family circle - may apply for visiting rights where they can 
prove that they have a particular bond of affection with the child. 

The parent who has no authority over the child has a right to be informed of all the 
major developments which concern his/her child. In Belgium this right is an absolute 
one, according to the wording of the relevant legislation. In the Netherlands, certain 
items of information can be withheld from the parent, i.e. where to provide that 
information would be contrary to the interest of the child. The third party who holds 
information concerning the child by virtue of his occupation will be compelled to 
disclose this on application by the parent who has no authority over the child. Under 
the Dutch legislation, such third parties need only to communicate such infor
mation as they would also have disclosed to the parent exercising parental authority. 
This restriction serves to avoid a situation whereby the third party in question would 
experience a conflict with his/her duty of professional confidentiality. In the legisla
tion of both countries, the right to information is conceived as a prerogative awarded 
to the parent. Nevertheless, this right to information could be regarded as contact or 
visiting rights which have been reduced to the maximum extent possible. Viewed in 
this light, third parties who have visiting rights also have a right to information. 

The right of information is also recognised in various international treaties (e.g. 
Article 9 of the International Charter on Human Rights and Article 8 of the ECHR). 
In these treaties, visiting rights are recognised as rights to which the child is entitled. 
In the national legal orders, visiting rights are viewed as something which has been 
organised in the interests of the child, but which nevertheless have been granted to 
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adults. Neither in Belgian law nor in the law of the Netherlands does the minor have 
the right to apply to the courts in order to enforce certain rights. To confer visiting 
rights on the child would entail that the adult has a duty to visit. Such a duty would be 
inconsistent with the personal rights of the adult, which include his/her right to 
privacy. To increase the personal rights of the minor also entails that there arises 
a less obvious obligation on the part of the child to co-operate with the visiting 
process. 

RESUMEN 

EL DERECHO DE VISIT A EN BELGICA YEN LOS P AfSES BAJOS 

La ley helga del13 de abril de 1995 sobre el ejercicio en comun de la patria potestad 
no solo reformo la patria potestad. De ahora en adelante, el derecho de visita y el 
derecho a informacion tambien tienen una base legal. Al mismo tiempo, se realizo, en 
los Pafses Bajos, la ley del6 de abril de 1995 regulando la patria potestad y el derecho 
de visita a los hijos menores, que reglamenta el mismo contenido y materia. La autora 
se limita a una resefia sobre el derecho de visita y el derecho a informacion. 

A grandes rasgos, la legislacion en ambos pafses contiene una codificacion del 
derecho de visita tal como se ha ido desarrollando en la jurisprudencia. El padre 
legal que no convive con el hijo tiene un solido derecho de visita que solo le sera 
denegado en unas situaciones excepcionales, si hay motivos graves particulares (B) o 
si la visita causa un grave perjuicio al hijo o es contraria a unos intereses trascen
dentes (PPBB). En ninguno de los dos pafses, el padre natural conseguira que se le 
reconozca un derecho de visita en principia unicamente en virtud del vfnculo 
genetico. En caso de contactos reales entre uno de los padres biologicos y el hijo, 
habiendose creado un vfnculo afectivo entre ambos, el padre biologico puede 
reclamar un derecho de visita en virtud de esos contactos. 

Contrariamente a la situacion en los Pafses Bajos, los abuelos en Belgica tambien 
tienen un derecho de visita en principia. En la jurisprudencia anterior, a los abuelos 
en Belgica ya se les habfa reconocido el derecho de visita en virtud de la consangui
nidad. El Tribunal Supremo lo afirmo claramente una vez mas al concederles 
tambien un derecho de visita a los abuelos originales despues de una adopcion plena 
en virtud del derecho natural. 

En los Pafses Bajos, los abuelos pertenecen a la categoria de terceros que tienen un 
derecho de visita virtual. Los terceros tienen personalidad para reclamar un derecho 
de visita que se les concede, si presentan la prueba de tener una relacion personal 
estrecha con el hijo. El concepto de ,relacion personal estrecha'' tiene el mismo 
significado que el concepto de ,family life" a que se refiere el art. 8 del Tratado 
Europeo de los Derechos Humanos. En otras palabras, en los Pafses Bajos, todo 
tercero que reclame un derecho de visita tendra que demostrar que mantiene una vida 
familiar con el hijo. En Belgica tambien, un tercero, que pertenezca o no al circulo 
familiar, puede reclamar un derecho de visita si demuestra tener un vfnculo afectivo 
particular con el hijo. 

El padre que no ejerza la patria potestad tiene el derecho a informacion acerca de 
todos asuntos importantes que se relacionen con su hijo. En Belgica, este derecho es 
un derecho absoluto segun el texto de la ley. En los Paises Bajos, se le pueden negar 
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ciertos datos a los padres si el suministro de informaciones es contrario al interes del 
hijo. Un tercero que dispone de informaciones acerca del hijo a titulo profesional 
tambien esta obligado a comunicarla a peticion del padre que no ejerza la patria 
potestad. Seglin la ley holandesa, el tercero solo tiene que comunicar esa informacion 
que tambien comunicar{a al padre que ejerce la patria potestad. Gracias a esa 
restriccion, se evita que el asistente entre en conflicto con el secreto profesional. 
En ambos textos legales, se concibio el derecho a informacion como una prerrogativa 
de uno de los padres. Sin embargo, se puede concebir ese derecho a informacion 
como una forma de contacto o trato reducida al minimo. En ese sentido, el derecho a 
informacion tambien corresponde a los terceros que tengan un derecho de visita. 
El derecho de visita tambien se reconoce en algunos tratados internacionales (art. 9 
del Tratado Internacional de los Derechos del Menor y art. 8 del Tratado Europeo de 
los Derechos Humanos). En esos tratados, el derecho de visita se reconoce como un 
derecho del hijo. Es cierto que, en el orden jurfdico nacional, el derecho de visita se 
concibio en interes del hijo, pero es, sin embargo, un derecho que corresponde al 
adulto. Ni en el ordenjur1dico belga, ni en el holandes, el menor tiene la competencia 
procesal para arrancar ciertos derechos por via judicial. Tampoco es evidente la 
respuesta a la pregunta si el menor puede ser titular de un derecho de visita, puesto 
que un derecho de visita para el menor implicar{a un deber de visita para el adulto: 
Este deber entra en conflicto con los derechos de la personalidad del adulto, entre los 
cuales su derecho a la intimidad personal y familiar. Una revaloracion de los 
derechos de la personalidad del menor implica que, tambien para el hijo, una 
colaboracion forzada a la visita se hace menos facil. 
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