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lnleiding 

1. De artikelen 8 E. VR.M. en 17 Verdrag Burgerlijke en Politieke 
Rechten waarborgen eenieder het recht op eerbiediging van het prive
en gezinsleven. Het recht van het kind op gezinsleven en op bescher
ming tegen willekeurige inmenging is nog eens afzonderlijk opge
nomen in de artikelen 9 en 16 van het VN-Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind. 

2. In het licht van deze intemationale context zullen vier topics 
worden behandeld: het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoor
recht van minderfarigen en het recht op informatie van ouders en hun 
minderjarige kinderen. Zij zullen een voor een worden bekeken 
enerzijds in Nederland en anderzijds in Belgie en Frankrijk, die 
omwille van hun gemeenschappelijke basis samen worden besproken. 
Tenslotte geschiedt telkenmale een algemene evaluatie van de huidige 
regelingen in Nederland, Belgie en Frankrijk, maar ook in Duitsland, 
waarbij de bespreking zich dan veelal zal beperken tot het aanstippen 
van de krachtlijnen en de rechtspraak van het Bundesverfassungsge
richt. 

I. Het ouderlijk gezag 

A. HET OUDERLIJK GEZAG IN DE CONTEXT VAN ART. 8 E.V.R.M.: 
,IS OUDERLIJK GEZAG EEN GRONDRECHT?" 

1. Het rechtskarakter van het ouderlijk gezag 

3. Gelet op de uiteenlopende maten van rijpheid van de minderjarige, 
corresponderend met zijn zeer varierende levensfasen, zal het ouder
lijk gezag evolueren van een beschermend (bij het jonge kind) naar 
een begeleidend (bij de puber) karakter. Het ouderlijk gezag is heden 
immers, niet alleen ten aanzien van de overheid, maar ook naar de 
minderjarige toe, geen absoluut, onaantastbaar en statisch gezag meer, 
doch heeft het karakter van een aantastbare, dynamische doelbevoegd
heid gekregen(l). Het is dan ookjammer dat de Intemationale Verkla-

(1) LENCKNER, Th., ,Die Einwilligung Minderjiihriger und deren gesetzliche Vertreter", 
Zeitschrift fUr die gesammte Strafrechtswissenschaft, Band 72, 446-463. 

545 



ring voor de Rechten van het Kind van 1989(2) geen regeling bevat 
die vorm geeft aan de groeiende zelfstandigheid van het kind in de 
loop der jaren en die de middelen preciseert waardoor die rechten 
geeerbiedigd zouden kunnen worden. 

2. Het recht op eerbiediging van het gezinsleven en het ouderlijk 
gezag 

4. Art. 8 E.V.R.M.(3) waarborgt eenieder het recht op eerbiediging 
van het gezinsleven, waarbij dan in het tweede lid een aantal ver
dragsrechtelijke beperkingsgronden worden opgesomd. Voor het 
genot van dit recht is de aanwezigheid van een ,effective family 
life" doorslaggevend. Dit ,gezinsleven" (family life) dient als een 
autonoom begrip te worden begrepen, dat onafhankelijk van het 
nationale recht van de verdragstaten moet worden ge'interpreteerd, 
waarbij het dan niet om het gezinsleven ,de jure", maar ,de facto" 
gaat. Hieronder dienen dan niet aileen de betrekkingen tussen ge
huwde ouders en hun kinderen te worden begrepen(4) of die tussen 
samenlevende ongehuwde ouders en de uit hun relatie geboren kin
deren, maar voorts kan van een gezinsleven ook sprake zijn tussen~~n 
biologische vader en zijn kind, stiefouders en hun stiefkinderen, 
pleegouders en hun pleegkinderen en grootouders en hun kleinkinde
ren(5). 

5. Welnu, ook het ouderlijk gezag dient als een facet van het gezins
leven aangezien te worden en valt dus als zodanig onder de bescher
ming van art. 8 E. V.R.M. Het Europees Hof heeft namelijk in een 
aantal uitspraken die betrekking hadden op maatregelen van kinder-

(2) Zie o.m.: CLOSSET, G., ,La Convention des droits de !'enfant et Ia Belgique- Aspects de 
droit judiciaire", T.B.B.R., 1991, 583-600; PouLEAU, V., ,A propos de Ia Convention des 
droits de !'enfant", J.T., 1990, 622. 
(3) Evenals art. 17 van het Intemationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten. 
(4) Door die geboorte ontstaat dan van rechtswege een gezinsleven (zie E.H.R.M., 21 juni 
1988, Berrehab tegen Nederland, N.J., 1988, nr. 746). 
(5) In deze gevallen ontstaat het gezinsleven niet van rechtswege door geboorte van het kind, 
doch door een tussen hen en de kinderen feitelijk ontstane nauwe persoonlijke band. 
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bescherming duidelijk gesteld dat het ouderlijk gezag behoort tot de 
fundamentele elementen van het gezinsleven(6). 

6. Ret recht op eerbiediging van het gezinsleven beschermt dan de 
vrijheid van ouders om hun kinderen op te voeden zonder willekeu
rige bemoeienis van derden en meer in het bijzonder de overheid. Men 
mag namelijk niet uit het oog verliezen dat ouders de eerst aange
wezenen zijn om hun kinderen te beschermen en op te voeden(7) en 
dat ze dit in redelijke vrijheid moeten kunnen doen. Ret is dan ook in 
het belang van het kind dat de staatsinterventie tot een minimum 
beperkt blijft. Anderzijds moeten zowel echtelijke als buitenechtelijke 
gezinnen zonder onderscheid van deze vrijheid kunnen genieten. 
Zowel echtelijke als buitenechtelijke kinderen hebben immers recht 
op een gelijke ouderlijke gezagsregeling en elke onderscheiden be
handeling dient in het licht van art. 14 E. VR.M. gerechtvaardigd te 
kunnen worden. Zoals verder aangestipt zal worden, neemt dit echter 
niet weg dat het verkrijgen van ouderlijk gezag buiten het huwelijk in 
beginsel is voorbehouden aan de juridische ouders van het kind. 

7. W el dient opgemerkt dat de uitoefening van het ouderlijk gezag op 
zich een invloed heeft op de gelding van de grondrechten van de 
minderjarige. Ouders kunnen aldus in beginsel uit hoofde van het 
ouderlijk gezag een inbreuk maken op de grondrechten van hun 

(6) E.H.R.M., 8 juli 1987, W:, B., 0., H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Serie A, Vol. 120-121, 
117 en NJ., 1988, nr. 828; zie ook zeer uitdrukkelijk: E.H.R.M., 28 november 1988, Nielsen 
tegen Denemarken, SerieA, Vol. 144: ,It should be observed at the outset that family life in the 
Contracting States encompasses a broad range of parental rights and responsibilities in regard 
to care and custody of minor children. ( ... ) Family life in this sense, and especially the rights of 
parents to exercise parental authority over their children, having due regard to their correspon
ding parental responsibilities, is recognised and protected by the Convention, in particular by 
article 8. Indeed, the exercise of parental rights constitutes a fundamental element of family 
life.". Bij deze blijkt dat het ouderlijk gezag als grondrecht zich in meerdere opzichten van de 
klassieke grondrechten onderscheidt. Ret blijft aldus in eerste instantie gaan om ,ein Abwehr
recht" dat aan de ouders een zekere vrijheid met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen 
garandeert en waaraan van overheidswege enkel gesleuteld zal worden in zoverre dit nood
zakelijk is in het be lang van het kind. Bovendien onderscheidt het ouderlijk gezag als grond
recht zich door het feit dat het tevens met verplichtingen is omgeven (zie: BVerfGE 24, 
FamRZ, 1968, 578-584: in een Grondwet waar de rechten van de mens derrnate hoog in het 
vaandel gedragen worden, zou het niet toegelaten zijn dat iemand gezag over anderen 
uitoefent, zonder dat hieraan bepaalde verplichtingen zijn gekoppeld). Ook is het ouderlijk 
gezag een grondrecht dat niet zoals andere grondrechten aan een persoon, doch aan beide 
ouders samen toekomt (zie ook: VON BRDCKEN FocK, E.P., Ondertoezichtstelling en E. V.R.M.
Justitiele verkenningen. - Jeugdbescherming opnieuw ter discussie, 1990, 70-77 en DE LAN
GEN, M., De betekenis van artike/8 E. V.R.M voor hetfamilierecht, Preadvies NN, 1990, III). 
(7) Zie tevens art. 18 van de Verklaring van de Rechten van het Kind: ook deze bepaling bevat 
namelijk duidelijk een afwijzing van een eventuele substitutie van de ouders door de Staat; 
niettemin dienen de verdragsluitende staten de ouders wel behulpzaam te zijn bij hun 
opvoedende taak en in voorkomend geval in de nodige instellingen en diensten te voorzien. 
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minderjarig kind. Aangezien de grondrechten aan eenieder toekomen, 
wordt, zeker sedert de jaren zeventig, vrij algemeen aanvaard dat zij 
ook in hoofde van minderjarigen gelding hebben. De theorie van de 
,inherent limitations"(8) leidt er echter toe dat de minderjarige, gelet 
op zijn bijzondere rechtspositie, gekarakteriseerd door handelingson
bekwaamheid en vooral ouderlijk gezag, niet alle rechten en vrijheden 
in hun volle omvang kan genieten. 

3. Inbreuken op het gezinsleven 

8. Inmenging in het gezinsleven is slechts dan toelaatbaar indien die 
wordt gerechtvaardigd door een of meer van de verdragsrechtelijke 
beperkingsgronden. 

9. De meeste klachten die aan de Europese Commissie worden 
voorgelegd over de schending van het recht op gezinsleven zijn 
afk:omstig van de ouders, doch het dient van in het begin duidelijk 
gesteld dat ook een minderjarige op het Europese forum kan klagen 
over een schending van zijn gezins- en/of priveleven. 

10. In elkenationa1e-wetgevirtg zijn tal van regels uitgewerkt, waarbij 
de rechten, plichten en bevoegdheden van elk van de gezinsleden 
worden vastgelegd. Deze artikelen die de orde in het gezin regelen, 
kunnen niet zozeer beschouwd worden als een inmenging van de 
overheid in het gezinsleven, doch veeleer als een loutere tussen
komst(9). Van inmenging in het gezinsleven, die gerechtvaardigd 
moet zijn op grond van art. 8, lid 2 E.V.R.M., kan slechts worden 
gesproken met betrekking tot alle maatregelen van enige openbare 
overheid die als oogmerk of als gevolg hebben het gezinsleven te 
beinvloeden of te verstoren onafhankelijk van de wil van de gezins
leden of van enig verzoek om tussenkomst(lO). 

11. Voor de inmenging in het gezinsleven door het openbaar gezag 
via een maatregel van jeugdbescherming zal veelal een rechtvaardi
ging te vinden zijn, die past binnen art. 8, lid 2 E.V.R.M., ter bescher-

(8) Deze door de Europese Commissie ontwikkelde theorie laat toe een beperking van de 
grondrechten te rechtvaardigen ten aanzien van personen die zich in een bijzondere rechts
positie bevinden (zoals ambtenaren, gedetineerden, militairen, ... ; zie hierover uitvoerig: VAN 
DJJK, P. en VAN HooF, G.J.H., De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen, Ars 
Aequi Libri, 1990, 633-636). 
(9) RIMANQUE, K., De levensbeschouwelijke opvoeding van de minderjarige, publiek- en 
privaatrechtelijke beginselen, Brussel, Bruylant, 1980, 91. 
(10) R!MANQUE, K., o.c., 1980, 98. 
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ming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen. 

12. Dit neemt niet weg dat het Europese Hof zich reeds herhaaldelijk 
over de problematiek van de inbreuk, die maatregelen van jeugdbe
scherming op het gezinsleven van de ouders maken, heeft uitgespro
ken. In de zaken W., B., R., 0. en H tegen het Verenigd Konink
rijk(ll) kreeg het Europese Hof te oordelen over 5 klachten van 
Engelse ouders over de schending van zowel artikel 8 als artikel 6 
E. VR.M. In alle vijf de gevallen waren de kinderen uit huis geplaatst. 

13. Een van de uitgangspunten van deze arresten was dat door ontzet
ting of ontheffmg van het ouderlijk gezag de natuurlijke gezinsband niet 
verloren gaat. Beslissingen waarin de omgang tussen ouder( s) en kind 
beperkt of beeindigd wordt, vormen een inbreuk op het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven, welke bij wet voorzien is en als 
legitiem doel heeft de bescherming van de gezondheid of van de rechten 
en vrijheden van anderen. Onderzocht moet dus worden of een derge
lijke inbreuk nodig is in een democratische samenleving. Hoewel de 
verdragstaten enige discretionaire bevoegdheid hebben, dient voorop te 
staan dat, juist omdat de eenmaal genomen maatregelen onomkeerbaar 
kunnen zijn, de ouders in voldoende mate betrokken moeten worden in 
de besluitvorming om hun belangen te kunnen verdedigen en dat de 
besluitvorming binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden. 

14. Vrij recent, nl. op 24 februari 1994, wees het Europees Hofvoor 
de Rechten van de Mens in de zaak McMichael tegen het Verenigd 
Koninkrijk opnieuw een arrest waarin een aantal belangrijke kwesties 
aan de orde werden gesteld, waaronder de processuele positie van de 
biologische ouder die het kind, samen met de met het gezag belaste 
ouder, als behorende tot het gezin verzorgt en opvoedt en tot wie het 
kind in een als ,family life" aan te merken relatie staat(12). 

15. In het Schotse recht krijgt de vader van een kind slechts auto
matisch de ouderlijke rechten inzake voogdij, bewaring of bezoek 
indien hij gehuwd is met de moeder. Mr. McMichael en Mrs. McMi
chael woonden ongehuwd samen te Glasgow toen uit Mrs. McMichael 

(11) E.H.R.M., 8 juli 1987, W., B., 0. en H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Serie A, Vol. 120-
121 en NJ., 1988, nr. 828. 
(12) E.H.R.M., McMichael tegen het Verenigd Koninkrijk, 24 februari 1995, Serie A, Vol. 
307-B. 
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een zoon geboren werd. Aangezien Mrs. McMichael aan een recidi
verende manisch-depressieve psychose leed en zij verschillende rna
len opgenomen was geweest in een psychiatrisch ziekenhuis, werd 
hun zoon aan de zorgen van de ,Strathclyde Council" toevertrouwd 
en werd zijn geval vervolgens voorgelegd aan ,The Childrens Hea
ring". Het is de taak van ,The Childrens Hearing" te beslissen of en 
zo ja welke maatregelen van jeugdbescherming ten aanzien van een 
kind genomen dienen te worden, hetgeen in casu dan ook geschiedde. 
Het verzoek van Mrs. en Mr. McMichael om hun zoon te mogen 
bezoeken werd afgewezen. Tevens werd hen de mogelijkheid ontzegd 
bepaalde aan ,The Childrens Hearing" overlegde vertrouwelijke 
rapporten en andere documenten in te zien. Uitsluitend een ouder, 
en dit is volgens Schots recht een ouder die ouderschapsrechten heeft, 
is gerechtigd de gehele behandeling van , The Childrens Hearing" bij 
te wonen. Aangezien Mrs. en Mr. McMichael pas later in het huwelijk 
traden en Mr. McMichael aldus ouderschapsrechten verkreeg, was het 
Mr. McMichael voordien, als natuurlijke vader van zijn onechtelijk 
kind, slechts mogelijk de erkenning van zijn ouderlijke rechten te 
verkrijgen door een rechtbank te adieren. Deze kan dan terzake slechts 
een dergelijke beschikking nemen indien zij van oordeel is dat deze 
het belang van het kind zal dienen, hetwelk met spoed zal belianddd 
worden als het de instemming van de moeder heeft. 

16. Dergelijke wetgeving heeft tot doel een systeem in te stellen ter 
identificatie van , verdienstelijke vaders", aan wie de ouderlijke 
rechten zouden kunnen worden toegekend, en zo de belangen van 
het kind en de moeder te beschermen. 

17. Volgens het Hof is dat doel echter gewettigd en zijn de aan de 
natuurlijke vaders opgelegde voorwaarden om te worden erkend in 
hun ouderlijke rol in overeenstemming met het evenredigheidsbegin
sel. Het Hof oordeelt derhalve dat het verschil in behandeling volgens 
het Schotse recht tussen gehuwde en ongehuwde vaders objectief en 
redelijk gezien verantwoord is en wijst aldus de klacht van Mr. 
McMichael terzake af. 

18. Het arrest is niettemin van belang voor de omschrijving van de 
positie van ouders in het jeugdbeschermingsrecht in het licht van de 
artikelen 6 en 8 E. V.R.M(13). 

(13) VON BRUCKEN FocK, E.P., ,De Zaak McMichael en de positie van ouders in het 
jeugdbeschermingsrecht", F.J.R., 1995, 170. 
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19. Indien namelijk eenjeugdbeschermingsmaatregel ten aanzien van 
het kind wordt opgelegd, dat met zijn biologische ouder in een als 
,family life" aan te merken relatie staat, vormt die maatregel, ingeval 
daardoor het wederzijds genot van elkaars gezelschap wordt belem
merd, een inbreuk op dit ,family life". De procedure, die aan de 
jeugdbeschermingsmaatregel voorafgaat moet in dat geval eerlijk en 
met inachtname van het recht van de biologische ouder op respect van 
het ,family life" verlopen zijn, hetgeen aileen het geval is als de 
biologische ouder, voor wat betreft de bescherming van zijn belangen, 
in voldoende mate bij de procedure betrokken is. Zoniet, dan is er 
sprake van een ongeoorloofde inbreuk op zijn ,family life". Volgens 
het Hof mocht in casu, wat betreft de pogingen van de ouders om weer 
met die dagelijkse zorg voor hun zoon te worden belast of althans 
omgang met hem te hebben, nu zij min of meer in gelijke positie 
verkeerden, met betrekking tot hun toekomende processuele rechten 
geen onderscheid worden gemaakt, zelfs niet in de periode dat Mr. 
McMichael nog geen ouderschapsrechten had verworven. De kwali
teit van hun ,family life" was immers ook gelijk. Met betrekking tot 
sommige elementen van ,family life" zoals de zorg voor en de 
omgang met een kind is dus vooral de feitelijke verzorgingssituatie 
bepalend. 

20. Van een in de zin van art. 8, lid 2 E.V.R.M. ongerechtvaardigde 
inmenging in het gezinsleven is echter ook sprake wanneer niet alle 
redelijk te verwachten gevolgen worden verbonden aan de natuurlijke 
afstamming(14). In het bekende Marckx-arrest heeft het Europees 
Hof geoordeeld dat het recht op bescherming van het ,family life" 
ook het recht op erkenning van een rechtsbetrekking tussen gezins
leden inhoudt. Positiefbetekent art. 8 E.V.R.M. immers het recht te 
Ieven binnen de grenzen van een rechtvaardige wetgeving. Gedwon
gen scheiding en verstoring van de gezinsleden, affectieve of geeste
lijke vervreemding, die niet noodzakelijk is om een van de rechten en 
belangen opgesomd in haar tweede lid te benaarstigen, wordt aldus 
verboden door art. 8 E.V.R.M .. 

21. In tegenstelling tot de aanvankelijk negatieve betekenis die aan 
art. 8 E.V.R.M. werd gegeven, is naar de mening van de Europese 
Commissie en het Hof hedentendage een louter onthouden van onge
rechtvaardigd ingrijpen in het ,family life" niet meer voldoende. Uit 

(14) E.H.R.M., 13 juni 1979, Marckx tegen Belgie, Serie A, Vol. 31. 

551 



art. 8 E.V.R.M. vloeien namelijk voor de verdragstaten ,positive 
obligations inherent in an effective respect for ,family life" voort(15). 

22. Voor het invullen van de positieve verplichtingen die art. 8 
E.V.R.M. meebrengt, beschikken de Verdragstaten evenwel nog over 
een mime beoordelingsmarge, aangezien de notie ,eerbiediging van 
het gezins- en familieleven" voor het bepalen van verplichtingen van 
dergelijke aard duidelijkheid mist(16). Wel stelt het Europese Hof 
voorop dat art. 8 E.V.R.M. voor de Verdragstaten de verplichting 
bevat om bij het vaststellen in hun interne recht van het stelsel van 
familiebanden, zoals die van de ongehuwde moeder met haar kind, zo 
te handelen dat zij een normaal gezinsleven kunnen leiden. De eer
biediging van het gezinsleven vereist in het bijzonder het bestaan, in 
het interne recht van de Verdragstaten, van een juridische bescher
ming die het mogelijk maakt het kind onmiddellijk van bij zijn 
geboorte op te nemen in zijn familie. Toegepast op de ouder-kind
relatie na echtscheiding betekent dit dat het bestaande gezinsleven in 
beginsel gewoon voortgezetmoet kunnen worden. Beletselen daartoe 
als gevolg van overheidsbemoeienis vormen een inmenging die 
slechts gerechtvaardigd kan worden op grond van de verdragsrechte-
lijke beperkingsgronden. · - · 

23. In het arrest-Johnston heeft het Europese Hof de rechtspraak die 
het gevestigd had in de zaak Marckx met betrekking tot de relatie 
tussen de ongehuwde moeder en haar kind, doorgetrokken naar het 
kind dat geboren is uit een a patre overspelige relatie(17). De ver
plichtingen die voor de lidstaten uit art. 8 E.V.R.M. voortvloeien 
inzake de juridische integratie van een kind in zijn gezin en familie, 
gelden evenzeer in een geval waarin vader en moeder bestendig 
samenleven buiten het huwelijk maar niet met elkaar kunnen huwen 
omwille van het huwelijk van een van hen met een derde. Het Hof stelt 
in casu trouwens zeer algemeen dat de normale ontplooiing van de 
familiebanden die elke Lid-Staat in zijn intern recht moet bevorderen, 
vereist dat het buitenhuwelijkse kind, en in casu het in overspel 

(15) E.H.R.M., 5 juli 1983, Rasmussen tegen Denemarken, Serie A, Vol. 87. 
(16) E.H.R.M., zaak Abdulaziz, Cabales en Balkandali tegen het Verenigd Koninkrijk, 29 mei 
1985, Serie A, Vol. 94, par. 67 en NJ., 1988, nr. 187. 
(17) E.H.R.M., 18 december 1986, Johnston tegen Ierland, Serie A, Vol. 112. 
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verwekte kind, zowel juridisch als sociaal geplaatst moet worden in 
een situatie die deze van het wettige kind benadert(18). 

24. Deze positieve verplichtingen gaan echter niet zo ver dat zij eisen 
dat een vrouw die in het kader van een lesbische verhouding samen
leeft met de moeder van het kind en het kind zelf, recht zou hebben op 
ouderlijk gezag(19). Nu een homoseksueel paar met betrekking tot 
ouderlijke macht over een kind niet gelijk gesteld kan worden met een 
man en een vrouw die samenwonen, is er dan ook geen schending van 
artikel 8 juncto 14 E.V.R.M. 

25. Omdat het recht op eerbiediging van het gezinsleven als een 
grondrecht is omschreven en het ouderlijk gezag een onderdeel van 
dit recht op eerbiediging van het gezinsleven is, kan art. 8 E.V.R.M. 
de nationale wetgever er inderdaad toe aanzetten om, met inachtname 
van een uiterste bezorgdheid voor de belangen van de minderjarige, 
geboren uit hetzij een gehuwd, hetzij een ongehuwd ouderpaar, en de 
gelijkberechtiging van man en vrouw in het familierecht, een recht
vaardige gezagsregeling tot stand te brengen. 

B. HET OUDERLIJK GEZAG IN NEDERLAND 

1. De situatie in Nederland tot voor de Wet van 6 april 1995 

26. Tot voor kort was het uitgangspunt van de Nederlandse wetge
ving nog steeds dat ouderlijke macht slechts kan bestaan tijdens het 
huwelijk van de ouders. Deze ouderlijke macht wordt dan alleen 
uitgeoefend over de minderjarige kinderen die tijdens het huwelijk 
van de ouders geboren of gewettigd zijn en over de kinderen die 
tijdens het huwelijk door de ouders geadopteerd zijn. Belangrijk is 
echter dat de ouderlijke macht toch reeds, niet als een individueel, 

(18) En doordat, in het geheel beschouwd, het toenmalige Ierse afstarnmingsrecht aan het 
buitenhuwelijkse kind een juridisch statuut toekende dat zeer verse hill end was van dat van het 
huwelijkse kind, komt het Europese Hof ertoe te stellen dat, niettegenstaande de beoorde
lingsmarge waarover de Lid-Staten beschikken, dit een tekortkoming in de eerbiediging van 
het gezinsleven van de betrokkenen is. 
(19) E.C.R.M., 19 mei 1992, Catharina J. Kerkhoven, Anna M. Rinke en Stijn Rinke tegen 
Nederland, Applicationnr. 15666/89, ongepubliceerd. 
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maar als een collectief(20) gezag dat aan beide ouders gezamenlijk 
toekomt, wordt aangezien(21). Zodra ,de band des huwelijks" echter 
wordt losgemaakt, valt dat collectief gezag weg om plaats te maken 
voor een individueel gezag, de voogdij. 

27. De voogdij van rechtswege, die steeds wordt uitgeoefend door 
een ouder, komt voor in twee gevallen: na ontbinding van het huwelijk 
door de dood en zo het om een natuurlijk kind gaat. 

28. Indien het huwelijk door de dood wordt ontbonden, is de over
levende ouder van rechtswege voogd over de wettige kinderen, be
halve voor zover hij op dat ogenblik geen gezag uitoefende (bv. in 
geval van ontheffing of ontzetting van de ouderlijke macht). Over een 
natuurlijk kind is de moeder van rechtswege voogdes, tenzij zij bij de 
bevalling onbevoegd was (bv. minderjarig), dan wordt door de (kan
ton)rechter iemand anders tot voogd benoemd. De vader van een 
natuurlijk kind ( d.w.z. diegene die het heeft erkend) kan steeds ver
zoeken met de voogdij te worden belast(22). 

29. Indien er geen sprake is van voogdij van rechtswege (of desn()ods 
van testamentaire voogdij), behoort in de voogdij te worden voorzien 
doordat de rechter een voogd benoemt. Dit is onder meer het geval na 
echtscheiding, na ontbinding van het huwelijk door scheiding van 

(20) Beide ouders oefenen dus in beginsel de ouderlijke macht betreffende de persoon van het 
kind gezamenlijk uit. Kunnen ouders het niet eens worden over de vraag welke maatregel in een 
bepaald geval getroffen moet worden, dan kan op verzoek van hen heiden of een van hen het 
conflict aan de (kinder)rechter worden voorgelegd, die een beslissing in het be lang van het kind 
zal treffen (zie: DE VRIEs, A.D.W. en VAN TRICHT, F.J.G., Geschiedenis der wetgeving op de 
Ouderlijke Macht en de Voogdij, I, Groningen, Tjeenk Willink,1903, 29). Oak de ouderlijke 
macht ten aanzien van het vermogen van het kind wordt door de ouders gezamenlijk uit
geoefend, met dien verstande evenwel dat een ouder bevoegd is om alleen het bewind te voeren 
of om het kind te vertegenwoordigen, als deze ouder daartoe de toestemming van de ander 
heeft. Deze toestemming kan slechts voor een bepaalde handeling of een bepaald doe! worden 
gegeven, hetgeen in sommige gevallen oak stilzwijgend of achterafkan geschieden (vergelijk 
met de verder besproken huidige Belgische en Franse regeling). De geschillenregeling is 
dezelfde als voor de ouderlijke macht betreffende de persoon van het kind, met dien verstande 
dat terzake de (kanton)rechter bevoegd is. 
(21) Op dit beginsel dat de ouderlijke macht een collectief recht is, bestaan echter toch enige 
uitzonderingen. Zo blijft, wanneer een van de ouders tijdens het huwelijk door een maatregel 
van de kinderbescherming zijn ouderlijk gezag is kwijtgeraakt, de andere ouder de ouderlijke 
macht 11lleen uitoefenen. 
(22) Dat het gezag over een minderjarige - of dit nu de ouderlijke macht is of de met deze 
gezagsregeling op een lijn te stellen voogdij van een der ouders - in beginsel toekomt aan de 
ouder tot wie het kind in familierechtelijke betrekking staat, wordt door de Hoge Raad 
geenszins in strijd bevonden met artikelen 8 en 14 van het E.V.R.M. (zie: H.R., 12 juni 
1987, NJ., 1989, nr. 98; zie trouwens ook: E.C.R.M., 19 mei 1992, Catharina J. Kerkhoven, 
Anna M. Rinke en Stijn Rinke tegen Nederland, Applicationnr. 15666/89, ongepubliceerd). 
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tafel en bed en na ontzetting of ontheffing van de ouderlijke macht of 
de voogdij. 

30. Telkenrnale kan er slechts een voogd zijn. De andere ouder is dan 
meestal toeziende voogd. Gezamenlijke voogdij past irnrners niet in 
het systeem van de wet. Evenrnin kunnen deze ouders op grond van de 
wet tezamen de ouderlijke macht uitoefenen, daar zij niet (meer) 
gehuwd zijn. 

31. In het licht van het in art. 8 E.V.R.M. neergelegde recht op 
eerbiediging van het familie- en gezinsleven heeft de Hoge Raad in 
zijn belangrijke en principiele beslissing van 4 mei 1984(23) echter 
gemeend dat de ontneming van het gezag aan een der ouders na de 
scheiding een inmenging in het ,family life" van die ouder en het 
kind is. Een dergelijke inrnenging is volgens de Hoge Raad in beginsel 
weliswaar toegestaan, nu zij bij wet is voorzien en in het algemeen in 
verband met de tussen ouders bij ontwrichting van het huwelijk te 
verwachten spanningen zal worden gerechtvaardigd door de belangen 
van het kind, op bescherming waarvan het recht heeft (art. 8, lid 2 
E.V.R.M.). 

32. Doch, op de regel dat het na de scheiding nodig zal zijn een van de 
ouders tot voogd te benoemen, bestaan evenwel uitzonderingen. Doet 
zich zo'n uitzonderingsgeval voor, dan blijft volgens de Hoge Raad de 
wettelijke regel buiten toepassing en beslist de rechter dat de ouder
lijke macht na de scheiding voortduurt. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden: (a) beide ouders wensen de ouderlijke macht te laten 
voortbestaan(24 ), (b) het is aannemelijk dat er een goede onderlinge 
verstandhouding tussen de ouders bestaat, vereist voor de gezamen
lijke uitoefening van het gezag en voor het in onderling overleg 
voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind en 
(c) het be lang van het kind verzet zich niet tegen de toewijzing van het 
verzoek. Van een toegewezen verzoek wordt aantekening gedaan in 
het voogdijregister. 

(23) H.R., 4 mei 1984, NJ., 1985, nr. 510. 
(24) Indien een van beide ouders de ouderlijke macht niet wenst te Iaten voortbestaan, is dat 
voldoende voor de afwijzing van het verzoek; de bezwaren van een ouder behoeven niet op hun 
redelijkheid te worden getoetst (zie: H.R., 9 juni 1989, NJ., 1990, nr. 105). 
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33. Op 21 maart 1986(25) heeft de Hoge Raad beslist dat, mits in 
achtneming van gelijkaardige voorwaarden(26), oak voor ongehuwde 
en nimmer met elkaar gehuwd geweest zijnde ouders(27) de mogelijk
heid tot bekleding met de ouderlijke macht moet bestaan(28). Dit is 
trouwens, zo stelt de Hoge Raad, niet onverenigbaar met het wettelijk 
regime. Destijds(29) werd ervan uitgegaan dat de goede onderlinge 
verstandhouding tussen de ouders die nodig is voor gezamenlijke 
gezagsuitoefening, alleen tijdens het huwelijk verondersteld mag 
worden. Onder de huidige maatschappelijke omstandigheden en op
vattingen: gaat dit niet langer op. 

34. Een verzoek tot bekleding met de ouderlijke macht moet dan aan 
de (kanton)rechter worden gedaan. Als het verzoek wordt toegewe
zen, moet de beslissing worden aangetekend in het voogdijregister. 
De beslissing kan op verzoek van beide ouders of van een van hen 
door de (kanton)rechter worden ingetrokken. In dat geval zal deze een 
van heiden tot voogd benoemen en zal hij een toeziende voogd 
aanduiden. 

(25) H.R., 21 maart 1986, NJ., 1986, nr. 585. 
(26) Opmerke1ijk is dat de Hoge Raad hierbij uitdrukke1ijk het bijkomende vereiste formu1eert 
dat beide ouders tot het kind in een fami1ierechtelijke betrekking moeten staan en tot de 
uitoefening van het gezag over het kind bevoegd zijn, en dit in navo1ging van de hager 
aangehaa1de Europese rechtspraak. Deze eis vindt zijn rechtvaardiging hierin dat de fami1ie
rechte1ijke betrekking enerzijds de verwachting wettigt dat de re1atie tussen het kind en de 
ouder duurzaam za1 zijn en anderzijds waarborgt dat het gaat om gevallen van ouderschap die 
vo1doende scherp kunnen worden om1ijnd om deze uit een oogpunt van het over het kind uit te 
oefenen gezag onder een noemer te brengen zonder dat de rechtszekerheid in het gedrang komt. 
(27) Het E. V.R.M dwingt er niet toe ongehuwde ouders, die niet infamilierechtelijke betrek
king staan tot het kind, met het gezamenlijk ouderlijke gezag te bekleden. Evenmin dwingt het 
E.V.R.M. ertoe de bio1ogische vader op ge1ijke voet a1s de juridische vader ontvanke1ijk te 
oorde1en in het kader van een verzoek om met de voogdij te worden be1ast, en dit op grand van 
de enke1e omstandigheid dat de bio1ogische vader met een kind in een a1s gezins1even in de zin 
van art. 8 E.V.R.M. aan te merken relatie staat. Het verkrijgen van het ouderlijk gezag buiten 
het huwe1ijk of een voorkeursbehande1ing bij het verkrijgen van voogdij is immers voorbe
houden aan de juridische ouders van het kind. 
(28) Het weze hierbij we1 aangestipt dat het vereiste van ,familierechte1ijke betrekking" niet 
meer uitdrukke1ijk geste1d wordt in de 1atere wettekst van 6 apri11995 (zie terzake: BLANKMAN, 
K., DE BRUIJN-LOCKERS, M.L.C.C., KOENS, M.J.C., SMITS, V.M. en VANDER LINDEN, A.P., Het 
hedendaagse personen- en familierecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 236). 
(29) In 1901, toen het beginse1 dat het wette1ijk regime van de ouderlijke macht alleen ten 
aanzien van wettige kinderen en tijdens het huwe1ijk spee1de, kracht werd bijgezet. 

556 



2. Wetsvoorstellen in het Iicht van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad, die uiteindelijk geleid hebben tot de Wet van 6 april 1995 
, tot nadere regeling van het gezag over en van de om gang met 
minderjarige kinderen "(30) 

35. Na deze beslissingen van de Hoge Raad(31) over het voortduren 
van ouderlijke macht na echtscheiding en over de ouderlijke macht 
(het gezamenlijke gezag) van niet met elkaar gehuwde ouders, lijkt 
het eerste wetsvoorstel van mei 1986(32) als mosterd na de maaltijd te 
komen(33). Buiten de wet om was namelijk reeds een vrij nauwkeurig 
systeem van regels gegeven aan de hand waarvan in voorkomend 
geval door de lagere rechter kon worden beslist. 

36. De uiteindelijk op 1 november 1995 in werking getreden Wet van 
6 april1995 tot nadere regeling van het gezag over en van de omgang 
met minderjarige kinderen" ligt dan ook volkomen in de lijn van 
hetgeen reeds door de Hoge Raad werd beslist. Wel zijn de wijze 
waarop de gezamenlijke zorg buiten het huwelijk wordt verkregen en 
de daaraan gekoppelde voorwaarden in de rechtspraak en de uiteinde
lijke wettekst op gedeeltelijk verschillende wijze uitgewerkt(34). 
Enkel de twee meest opvallende verschillen worden hier aangehaald. 

37. Volgens deze wet kan de gezamenlijke zorg na de scheiding 
voortduren, indien beide ouders dat wensen en daartoe een eenslui
dend verzoek indienen. Daar waar de Hoge Raad in zijn beslissing van 
21 maart 1986 nog eens duidelijk had aangegeven dat tussen de ouders 
ook een goede onderlinge verstandhouding moest bestaan, vereist om 
deze gezamenlijke zorg te kunnen waarmaken, wordt deze voor-

(30) Deze wet werd later nog gecorrigeerd door de Wet van 6 december 1995 (Stbl., 1995, 
nr. 592), zonder dat evenwel fundamentele wijzigingen Werden doorgevoerd. 
(31) Van 4 mei 1984 (NJ., 1985, nr. 510) en 21 maart 1986 (NJ., 1986, nr. 585). 
(32) Meerbepaald, het wetsvoorstel ,nadere regeling van de ouderlijke zorg voor minderjarige 
kinderen en van de omgang" van het Ministerie van Justitie. Het wetsvoorstel dat uiteindelijk 
aan de langverwachte Wet van 6 april1995 ,tot nadere regeling van het gezag over en van de 
omgang met minderjarige kinderen" ten grondslag zalliggen, is van een meer recente datum. 
Het meest vruchtbare resultaat van het langdurige denken over ouderlijke macht en de 
rechtspositie van kinderen is namelijk neergelegd in het op 3 februari 1993 aan de Tweede 
Kamer aangeboden wetsvoorstel 23 012 dat op 8 november 1994 werd aangenomen (Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1992-1993, Kamerstuk nr. 23 012, nrs. 1 en 2). 
(33) DOEK, J.E., ,Wetsvoorstel nadere regeling ouderlijke zorg en omgang", F.J.R, 1986, 141. 
(34) Zo worden de uiteindelijk gestelde weigeringsgronden voor de gezamenlijke gezagsuit
oefening voor ongehuwde en nimmer met elkaar gehuwd geweest zijnde ouders als volgt 
geformuleerd: (a) een (ofbeide) ouder(s) is (zijn) onbevoegd tot het gezag (bv. de moeder is 
niet meerderjarig, noch meerderjarig verklaard), (b) een van beide ouders is ontheven of ontzet 
van het gezag en de andere ouder oefent het gezag uit, (c) een voogd is met het gezag be last of 
(d) de voorziening in het gezag is komen te ontbreken. 
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waarde in de wet niet gesteld. De goede onderlinge verstandhouding 
mag worden aangenomen, indien beide ouders (gezamenlijk) verzoe
ken om heiden met de zorg belast te blijven(35). De rechter zal het 
verzoek enkel afwijzen, indien er een gegronde vrees bestaat dat bij de 
inwilliging de belangen van het kind worden verwaarloosd. 

38. Een tweede opvallend verschil betreft het ontstaan van de ge
zamenlijke zorg voor ouders die niet met elkaar zijn gehuwd en dat 
oak niet zijn geweest. Volgens de wet kan de gezamenlijke zorg 
ontstaan door aantekening van het voomemen van de ouders daartoe 
in het voogdijregister. De griffier van het kantongerecht kan slechts in 
bepaalde nauwkeurig omschreven gevallen de aantekening weige
ren(36). Daar waar de Hoge Raad in een regeling voorzag langs de 
weg van een rechterlijke beslissing, waarbij de (kanton)rechter dan 
diende te toetsen of een aantal voorwaarden zijn voldaan, kan de 
gezamenlijke zorg buiten het huwelijk volgens de nieuwe wet dus 
buiten de rechter om ontstaan. Het komt er aldus op neer geen 
onnodige verschillen met de huwelijkse situatie te doen ontstaan: 
oak dan ontstaat de gezamenlijke zorg zonder rechterlijke tussen
komst. 

39. Immers, indien ervan wordt uitgegaan dat de juridische vader en 
de juridische moeder, gehuwd of niet, in beginsel gezamenlijk de zorg 
voor hun kind moeten kunnen hebben en aan gehuwde ouders voor het 
verkrijgen van de gezamenlijke zorg geen enkele eis wordt gesteld, 
dan ligt het niet voor de hand om aan niet met elkaar gehuwde noch 
met elkaar gehuwd geweest zijnde ouders wel eisen te stellen(37). 

(35) Hoewel het voor de hand ligt dat ouders bij het voortduren van de gezamenlijke gezags
uitoefening na scheiding onderling regelingen treffen- de Belgische Wet van 13 aprill995 
spreekt terzake van een ,verblijfsregeling" - over bijvoorbeeld de omgang van de ene ouder 
met het minderjarig kind dat bij de andere ouder verblijft, alsmede over de informatiever
schaffing en raadpleging, kunnen regelingen daarover in een (echtscheidings)beschikking 
worden opgenomen. Ontstaan er evenwel conflicten over bijvoorbeeld de omgang, dan zal 
het veelal meer voor de hand liggen dat de gezamenlijke gezagsuitoefening wordt beeindigd, 
doch dit is geen noodzaak. Ook kan een kinderalimentatie worden vastgesteld door de rechter 
zonder dat dit noodzakelijkerwijze leidt tot de beeindiging van het gezamenlijk gezag (Wet van 
30 september 1993, Stb., 539, in werking getreden op 1 maart 1994). 
(36) Tegen deze weigering staat beroep open bij de kantonrechter, indien een (of beide) 
ouder(s) onbevoegd was (waren) om de gezamenlijke zorg waar te nemen, anders dan wegens 
minderjarigheid of curatele. Deze wijst het verzoek af, indien er gegronde vrees bestaat dat bij 
inwilliging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd. 
(37) HAMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W., ,Ouderlijke macht, zorg en voogdij", F.JR., 1986, 
150. 
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40. De beeindiging van de gezamenlijke zorg gescbiedt wei steeds 
krachtens een rechterlijke beslissing. Ook, wanneer ongehuwde 
ouders later opnieuw gezamenlijk de zorg voor het kind op zich will en 
nemen, volstaat een eenvoudige aantekening in de voogdijregisters 
niet meer, maar is een beslissing van de rechtbank vereist. 

41. De term ,ouderlijke macht" wordt voortaan vervangen door 
,ouderlijk gezag"(38). De koppeling tussen ouderlijk gezag en huwe
lijk wordt ook bier losgelaten. Zoals reeds in bet voorstel van mei 
1986 wordt de term voogdij gereserveerd voor bet juridiscb gezag dat 
toekomt aan derden, anderen dan de ouder( s ), die be last worden met 
de verantwoordelijkheid/het gezag over de minderjarige. De figuur 
van de toeziende voogd wordt afgescbaft. 

C. HET OUDERLIJK GEZAG IN BELGIE EN FRANKRIJK 

1. Korte historiek van de regeling van het ouderlijk gezag in Belgie 
en Frankrijk 

42. Reeds in de Code civil van 1804 vinden we het typisch Frans
Belgische onderscheid terug met betrekking tot wat toen nog ,ouder
lijke macht" beette(39), tussen de ,titularite" van de prerogatieven en 
de ,exercice" van deze prerogatieven: de vader en de moeder hebben 
de ouderlijke macbt met het oog op het vervullen van hun verplicbting 
om hun kind kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen, maar 
gedurende bet huwelijk oefent aileen de vader de ,ouderlijke macht" 
uit(40). 

(38) Dit terwijl men in het oorspronkelijke wetsvoorstel van mei 1986 de term ,ouderlijke 
zorg" tracht te introduceren, waarin duidelijk het Duitse be grip ,Elterliche Sorge" kan herkend 
worden. 
(39) Ook a! stond in de klassieke visie de ,ouderlijke macht" voorop, toch leeft reeds ten tijde 
van de Code Napoleon de gedachte dat het ouderlijk gezag een instelling is die niet zozeer 
gecreeerd is ten behoeve van de titularis(sen) van dit gezag, maar in de eerste plaats beoogt 
bescherming te verlenen aan het kind. 
(40) SENAEVE, P.,,Algemene beschouwingen rond de Wet van 13 april1995", in SENAEVE, P. 
(ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apeldoom, Maklu, 1995, 24. 
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43. In Belgie komt de volledige gelijkheid( 41) tussen de vader en de 
moeder in de uitoefening van het ouderlijk gezag tijdens het huwelijk 
er pas met de Wet van 1 juli 1974. De Belgische wetgever van 1974 
stelt dat, ingeval de ouders samen Ieven, de gelijkheid slechts ten volle 
geeerbiedigd kan worden door elk van de ouders toe te Iaten aileen de 
beslissing te nemen (,concurrerende" bevoegdheden). Leven de 
ouders gescheiden, dan oefent aileen die ouder die de materiele 
bewaring van het kind heeft, d.i. de bestendige en exclusieve feitelijke 
toestand van het kind bij zich te hebben en er zorg voor te dragen, het 
gezag over de persoon en de goederen uit (,exclusieve" bevoegd
heid)(42). 

44. Het weze evenwel duidelijk dat de hoofdregel aldus een werkelijk 
gelijklopende aftonderlijke bevoegdheid van vader en moeder inhield, 
en geenszins een gezamenlijke bevoegdheid verzacht door een weder
zijdse, stilzwijgende lastgeving(43), zoals dit eerder het geval is in de 
recente Belgische Wet van 13 april1995 ,aangaande de gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht". 

45. In Frankrijk wordt de gelijkheid tussen beide echtgenoten in een 
bewegill.g bewerksteilig-d door de-Wet van 4}unT1 cflo waarln wordt 
bepaald dat ,les epoux assurent ensemble la direction morale et 
materielle de la famille"(44) en ,pendant le mariage, les pere et mere 
exercent en commun leur autorite"(45). Het ,ouderlijk gezag" dat de 
,vaderlijke macht" opvolgt, wordt aldus voortaan door beide ouders 
gezamenlijk uitgeoefend. In tegenstelling tot het Belgische uitgangs
punt van ,concurrerende" bevoegdheden in de Wet van 1 juli 1974, 
wordt hier een systeem van gezamenlijke gezagsuitoefening inge
voerd. 

(41) Een begin van gelijkstelling van beide ouders werd gerealiseerd door de Wet op de 
j eugdbescherming van 8 april 1965: tijdens het huwelijk wordt de uitoefening van het ouderlijk 
gezag opgedragen aan de beide ouders gezamenlijk, doch in geval van onenigheid is de wil van 
de vader nog steeds doorslaggevend; ook a1 heeft de moeder het recht zich tot de jeugdrecht
bank te wenden, zij b1ijft gediscrimineerd daar zij ze1f het initiatief tot een procedure dient te 
nemen en zij de bewijslast draagt (KEBERS, A., ,Les dispositions de droit civil relatives aux 
mineurs", Ann. Dr., 1966, nrs. 42-46). 
(42) Zodra echter een gerechtelijke uitspraak de hoede aan een van beide ouders heeft 
toegekend, moet deze uitspraak voorrang hebben op de feitelijke toestand (zie: NUYTINCK, 
H., Vader en moeder: gelijk voor de wet, R. W., 1974-75, 1358 en PAUWELS, J.M., ,Recht van 
bewaring en materiele bewaring", R. W., 1982-83, 486). 
(43) SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, II, Leuven, Acco, 1991, 
116. 
(44) Art. 230 C.C.F. 
(45) Art. 372 C.C.F. 
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46. Hoewel de Code Napoleon wel het beginsel van de ouderlijke 
macht in hoofde van de ,natuurlijke" ouders erkent, wordt deze 
regeling grotendeels voorbehouden aan de wettige ouders en vindt 
noch de Belgische, noch de Franse wetgever het lange tijd niet de 
moeite in enige regelgeving terzake ten aanzien van natuurlijke 
kinderen te voorzien. 

47. Tot aan de Wet van 31 maart 1987 hebben de meeste bepalingen 
van het Belgisch recht inzake het ouderlijk gezag uitsluitend betrek
king, volgens de tekst van de wet, op met elkaar gehuwde ouders. 
Onder meer op grond van het discriminatieverbod voortvloeiend uit 
art. 14 juncto 8 E.V.R.M., werd wel reeds de analogische toepassing 
van de wettelijke regeling aangaande de wettige ouders op de natuur
lijke ouders bepleit( 46). 

48. Door de Wet van 31 maart 1987 tot hervorming van het afstam
mingsrecht wordt de wettelijke regeling van de uitoefening van het 
ouderlijk gezag dan losgekoppeld van het huwelijk. Ook thans staat de 
Belgische regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag geenszins 
nog in functie van de al dan niet huwelijkse staat van de ouders. Het 
enige wat bepalend is, is een wettelijke afstamming langs vaderszijde, 
resp. langs moederszijde en elke verwijzing naar de huwelijksband 
tussen de ouders blijft in de Wet van 13 april1995 achterwege. 

49. Op dit punt is de Franse wetgever veel genuanceerder te werk 
gegaan waar hij nog steeds eigen regels wijdt aan het ouderlijk gezag 
ten aanzien van buitenhuwelijkse kinderen(47), en dit gelet op ,I' ab
sence d'un foyer stable". 

50. Zo geeft de Wet van 4 juni 1970, indien de afstamming ten 
aanzien van beide ouders is vastgesteld, de moeder wel de bovenhand 
op de vader, onder voorbehoud van andersluidende gerechtelijke 
beslissing. Doch, gelet op de alsmaar zwaarder wegende kritiek op 
deze ,vorstelijke" bevoorrechting van de moeder, brengt de Wet van 
22 juli 1987 een eerste versoepeling aan en laat toe dat beide ouders, 
in onderling akkoord, een gezamenlijke verklaring kunnen afleggen 

(46) Hetgeen evenwel tot verschillende resultaten kan leiden (zie: PAUWELS, J.M., o.c., 488). 
(47) Die trouwens van een zekere originaliteit getuigen (zie: BENABENT, A., Droit civile. La 
Famille, Parijs, Litec, 1994, ms. 535 en 608). 
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voor de ,juge des tutelles"(48). Deze innovatie, die in de praktijk 
echter veel minder weerklank blijkt te krijgen dan verwacht(49), is 
vergelijkbaar met de reeds hoger besproken door de Hoge Raad der 
Nederlanden voorbereide en door de Nederlandse Wet van 6 april 
1995 gelegaliseerde ,aantekening in het voogdijregister" waarbij 
ouders die niet met elkaar gehuwd zijn en dat ook nooit zijn geweest, 
hun voomemen voor de uitoefening van de gezamenlijke zorg kunnen 
kenbaar maken. 

51. Mede gelet op het geringe praktische succes van deze mogelijk
heid, gaat de Wet van 8 januari 1993 terzake veel verder: onder 
bepaalde voorwaarden voorziet deze in een automatische gezamen
lijke gezagsuitoefening, waarbij de hoger genoemde gezamenlijke 
verklaring dan overbodig wordt. De twee te vervullen voorwaarden 
zijn de volgende: vooreerst dienen de beide ouders hun natuurlijk kind 
te hebben erkend binnen het jaar na de geboorte en ten tweede dienen 
de ouders samen te leven op het ogenblik dat de laatste erkenning 
geschiedde, waarbij dit samenleven kan geauthentificeerd worden 
door de ,juge aux affaires familiales"(50), doch eveneens door elk 
ander-bewijsmiddeLkan aangetoond worden. ____ _ 

52. Doch buiten dit specifieke geval, blijft de hedendaagse Franse 
gezagsregeling( 51) de voorkeur geven aan de moeder, hetgeen hoe
genaamd in aanvaring komt met het E.V.R.M.(52). De ,juge aux 
affaires familiales" kan echter op elk ogenblik, op vordering van 
het Openbaar Ministerie of van een van de ouders, de uitoefening 
van het ouderlijk gezag aan hetzij de andere ouder, hetzij aan beide 
ouders gezamenlijk toekennen. 

(48) Sedert de Wet van 8 januari 1993 ,modifiant le Code civil relative a l'etat civil, a Ia 
famille et aux droits de l' enfant et instituant le juge aux affaires familiales", voor de ,juge aux 
affaires familiales'. 
( 49) V AUVILLE, V., ,Premier regard judiciaire sur Ia loi Malhuret", D., 1989, chronique, 123. 
(50) De akte die hierbij door de ,juge aux affaires familiales" wordt afgeleverd, is niet vatbaar 
voor enig verhaalsmiddel en heeft aldus in zekere zin de waarde van een in kracht van gewijsde 
getreden vonnis. 
(51) De regeling is dezelfde in geval van vrijwillige erkenning en in het geval waar de 
afttammingsband gerechtelijk is vastgesteld ten aanzien van een of beide ouders, met dien 
verstande dat in dit laatste geval de rechter die over de afstammingsband oordeelt, voorlopig 
het hoederecht aan een derde kan opdragen, die tevens belast is met de organisatie van de 
voogdij. De wetgever gaat er blijkbaar van uit dat, daar waar voor de vestiging van de 
afstammingsband een gerechtelijke uitspraak vereist is, de betreffende ouder bitter weinig 
interesse voor zijn kind aan de dag legt. 
(52) De bepaling werd dan ook reeds meermaals in strijd met het E.V.R.M. bevonden: bv. 
T.G.I. Rochefort-sur-Mer, 27 maart 1992, J.C.P., 1992, II, nr. 21885, noot GARB, T. en D., 
1993, 174, noot FLAus, J.F. (Convention europeenne des droits de l'homme et devolution 
discriminatoire de l'autorite parentale). 
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2. De nieuwe Belgische Wet van 13 april 1995 ,aangaande de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het omgangs
recht": vergelijking met de huidige Franse gezagsregeling 

53. Ret nieuwe basissysteem van de Wet van 13 april 1995, is de 
gezamenlijke gezagsuitoefening, ook voor de gescheiden levende 
ouders, zodat ook hen ten voile de mogelijkheid wordt geboden om 
de opvoeding van het kind samen uit te oefenen. De wetgever beoogt 
met dit nieuwe systeem het responsabiliseren van de ouders, ongeacht 
of ze samenwonen of niet(53). 

54. Ret voor het Belgische en Franse recht klassieke onderscheid 
tussen enerzijds het titularisschap van de bevoegdheden inzake het 
gezag over de persoon en het beheer van de goederen, en anderzijds de 
uitoefening van deze bevoegdheden, wordt in de nieuwe wet wei 
behouden. 

§ 1. Eerste hypothese: de ouders Ieven samen 

55. De nieuwe regel van de gezamenlijke uitoefening van het ouder
lijk gezag, geldt zowel voor aile elementen van het gezag over de 
persoon, d.w.z. voor handelingen en beslissingen die kunnen gerekend 
worden tot de dagelijkse opvoeding en voor handelingen en beslissin
gen die verderreikend zijn, als voor alle elementen inzake het beheer 
van de goederen van de minderjarige, alsook met betrekking tot het 
vertegenwoordigen van het kind in aile burgerlijke handelingen. 

56. De Franse wetgeving maakt terzake dus nog steeds het in het Iicht 
van het E.V.R.M. aan te klagen onderscheid tussen de huwelijkse 
kinderen, waarover de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen(54) 
en de buitenhuwelijkse kinderen, voor wie, zoals reeds hoger aange
stipt, de gezamenlijke gezagsuitoefening slechts onder bepaalde voor
waarden het uitgangspunt is en bij ontstentenis waarvan de moeder de 
voorkeur geniet. 

(53) Verslag Kamercommissie, Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/4, 66; BEAUFAYS, Pari. 
Hand., Kamer, 21 december 1994, 17/495; VERWILGHEN, Pari. Hand., Kamer, 21 december 
1994, 17/497; MERCKX-VAN GOEY, Par. Hand., Kamer, 21 december 1994, 17/503; dit systeem 
beantwoordt tevens aan het beginse1 in art. 7 van het reeds hoger genoemde Verdrag van New 
York van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind: ,Het Kind ( ... ) heeft vanaf de 
geboorte ( ... ), voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te 
worden verzorgd". 
(54) Art. 372 C.C.F.: ,L'autorite parentale est exercee en commun par les deux parents s'ils 
sont maries". 
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57. De praktische toepassing van deze gezamenlijke gezagsuitoefe
ning in Frankrijk is reeds sedert de Wet van 4 juni 1970 gestoeld op 
het ,vermoeden van instemming" van de andere ouder. 

58. In navolging van voomoemde Franse wet gaat nu ook de Bel
gische wetgever van een dergelijk vermoeden uit. De Franse regeling 
is echter iets genuanceerder. Daar waar het vermoeden in het Belgisch 
recht geldt voor alle handelingen die verband houden met het gezag 
over de persoon en met het beheer over de goederen(55), zonder 
onderscheid of het om een gebruikelijke of een niet-gebruikelijke 
handeling gaat, en dus ook voor de belangrijke handelingen die een 
beslissende invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van het 
kind(56), is het vermoeden in het Franse recht beperkt tot de ,ge
bruikelijke handelingen"(57). Omdat gevreesd wordt dat de invoering 
van het begrip ,gebruikelijke handelingen" in de praktijk aanleiding 
zou kunnen geven tot grate moeilijkheden(58), wordt het in de Bel
gische wetgeving niet overgenomen. Toch, hoewel de Franse wet 
geen criterium van onderscheid vooropstelt tussen gebruikelijke en 
niet-gebruikelijke handelingen, en evenmin een lijst kent van de 
gebruikelijke c.q. de niet-gebruikelijke bandeling~n,blijken_~ in_<!~ 
Franse rechtspraktijk weinig geschillen of problemen daaromtrent 
voor te komen(59). 

59. Het instellen van een dergelijk weerlegbaar vermoeden ten voor
dele van derden te goeder trouw verhoogt niet alleen de rechtszeker-

(55) Art. 373, lid 2 B.W.: ,Ten aanzien van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder 
geacht te handelen met instemrning van de andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling 
stelt die met dat gezag verb and houdt, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen."; 
art. 376, lid 2 B.W.: ,Ten opzichte van derden dieter goeder trouw zijn, wordt elke ouder 
geacht te handelen met instemrning van de andere ouder wanneer hij, alleen, een daad van 
beheer van de goederen van het kind stelt, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen.": op 
grond van deze laatste wettekst geldt het vermoeden dus niet voor de vertegenwoordigings
bevoegdheid van de ouders, zodat ingeval de ouders we gens de handelingsonbekwaamheid van 
het kind bij een materiele rechtshandeling of bij een proceshandeling dienen op te treden als 
zijn vertegenwoordigers, zij dus in beginsel gezamenlijk dienen op te treden, zonder dat derden 
zich, bij het alleen optreden van een van hen, kunnen beroepen op een vermoeden van akkoord 
vanwege de niet-optredende ouder (zie: SENAEVE, P., ,De Wet van 13 april1995 aangaande de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht", I.e., 35). 
(56) Wetsvoorstel sub-comrnissie: Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/1, Wetsvoorstel be
treffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, ingediend door de heer 
Beaufays c.s., d.d. 16 mei 1994, Toelichting, 4. 
(57) Art. 372-2 C.C.F.: ,A l'egard des tiers de bonne foi, chacun des parents est repute agir 
avec !'accord de I' autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorite parentale relativement a Ia 
personne de !'enfant". 
(58) NUYTINCK, H., o.c., 1351. 
(59) DEKEUWER-DEFOSSEZ, in Verslag Kamercommissie, Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/ 
4, 81-83. 
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heid, maar is tevens een handige verzoening tussen enerzijds het 
vooropstellen van het beginsel van de gezamenlijke uitoefening en 
anderzijds de eisen van de praktijk, waar het onhaalbaar is om voor 
elk mogelijk optreden van de ouders telkens het akkoord van heiden te 
eisen. 

60. Door de algemene toepasbaarheid van dit vermoeden in de Bel
gische regeling, ook ten aanzien van voor het kind levensbelangrijke 
beslissingen, kan de vraag worden gesteld of ze eigenlijk niet neer
komt op een versluierd systeem van concurrerende bevoegdheid van 
elk van beide ouders, m.a.w. of de wetgever niet met een andere 
techniek heeft verwezenlijkt hetgeen onder de oude wet bestond voor 
de samenlevende ouders(60). 

61. Ingeval de ouders, die gezamenlijk de beslissing moeten nemen 
of de handeling moeten stellen, niet tot een akkoord komen, kan een 
van hen de zaak aanhangig maken, in Belgie bij de jeugdrechtbank, in 
Frankrijk bij de ,juge aux affaires familiales". De Franse wet be
schouwt het beroep op de rechter evenwel als een uitzonderlijk te 
hanteren noodrem. Vooraf dienen de ouders immers te pogen om hun 
probleem op te lossen aan de hand van de tot dan toe tussen hen 
geldende gebruiken, die immers geacht worden gestoeld te zijn op hun 
onderlinge overeenstemming en dus ook als richtlijn dienen bij latere 
twisten. De wijziging van deze gebruiken behoeft in beginsel dan ook 
opnieuw beider toeste,mming, behoudens wanneer de handhaving 
ervan duidelijk onredelijk zou zijn, in welk geval dan ook de rechter 
zal tussenkomen, die echter op zijn beurt eveneens zal pogen de 
echtgenoten vooraf te verzoenen. 

62. De rechter kan dan hetzij een van de ouders toestemming ver
lenen om, alleen, een of meer welomschreven handelingen te stellen 
of beslissingen te nemen, hetzij de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag voor alle handelingen en beslissingen verder bij beide 
ouders laten. Hij kan echter eveneens het geschil tussen de ouders ten 
gronde beslechten(61). 

(60) SENAEVE, P., ,De Wet van 13 april1995 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag en het omgangsrecht", l.c., 37; SossoN, J., ,L'egalite parenta1e conjointe, une 
etonnante unanimite politique it la Chambre", J.T., 1995, 146. 
(61) SENAEVE, P., ,De Wet van 13 april1995 aangaande de gezamen1ijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag en het omgangsrecht", l.c., 36. 
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§ 2. Tweede hypothese: de ouders leven niet samen 

63. Ook ingeval de ouders niet samenleven neemt de nieuwe Bel
gische regeling het systeem van de gezamenlijke uitoefening van de 
bevoegdheden door beide ouders als uitgangspositie. Het systeem van 
de oude wet was zeker niet van aard om bij de ouder zonder materiele 
bewaring, de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van zijn kind te 
stimuleren. Immers, deze ouder behield weliswaar het titularisschap 
van zijn bevoegdheden ten aanzien van zijn kind, maar de verdere 
uitoefening ervan werd hem ontnomen. 

64. Luidens de Wet van 13 april 1995 daarentegen, is voortaan de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag onderworpen aan 
exact hetzelfde systeem als de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag door samenlevende ouders( 62). 

65. In deze hypothese dat de ouders niet samenleven en met toepas
sing van het basissysteem van de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijke gezag, dienen de ouders wel een regeling te treffen omtrent 
hetgeen de wet als ,de organisatie van de huisvesting van het kind" 
omschrijft. Hiermee wordt de-verblijfsregeling van het kind bedmdd, 
waarbij dan alle mogelijke formules denkbaar zijn, gaande van een 
zuivere ,bilocatie-regeling" of altemerende verblijfsregeling, tot een 
regeling waarbij het kind bestendig bij een van beide ouders verblijft, 
behoudens een weekeinde op twee en de helft van de vakantieperiodes 
(of nog minder) bij de andere ouder- dit alles mits een marginaal 
controlerecht van de rechter in het belang van het kind-. Ingeval de 
ouders in het kader van hun gezamenlijke uitoefening van het ouder
lijk gezag de verblijfsregeling onderling afspreken zonder rechterlijke 
tussenkomst, dan hangen zij voor de goede uitvoering en naleving van 
deze verblijfsregeling af van elkaars goede wil, daar dergelijke ver
blijfsregeling niet afdwingbaar is en evenmin strafrechtelijk sanctio
neerbaar. 

66. De wet vertrekt immers niet alleen vanuit de gedachte van de 
responsabilisering van beide ouders na scheiding of echtscheiding, 
ongeacht wie van hen de materiele bewaring van het kind heeft en 

(62) Aldus is ook bij niet-samenlevende ouders bet vermoeden van instemming van de andere 
ouder bij alleenoptreden van een van hen van toepassing, zowel met betrekking tot gebruike
lijke als met betrekking tot de niet-gebruikelijke handelingen en kan ook bier de rechtbank aan 
een van de ouders toestemming verlenen om alleen op te treden voor een of meer welbepaalde 
handelingen. Ook bier heeft elke ouder bet recht om zich ingeval van onenigheid tot de jeugd
rechtbank te wenden. 
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ongeacht welke concrete verdeling van het verblijfvan het kind bij de 
ene en bij de andere er plaatsheeft, maar schuift tevens de gedachte 
naar voor van de duurzaamheid van het ouderlijke koppel ook na de 
scheiding. De critici van deze innovatie noemen dit de fictie van het 
onverbreekbare ouderlijke koppel: fictie omdat het volgens hen de 
ontkenning inhoudt van de realiteit van de scheiding tussen twee 
mensen(63). 

67. Van de andere kant is de Belgische wetgever in het toepasselijk 
maken van dit nieuwe basismodel met pedagogische motieven op niet 
samenlevende ouders ook vrij soepel geweest, en heeft hij zich zeer 
pragmatisch opgesteld, zodat hier zeker geen sprake is van een 
dictaat(64). 

68. Hoewel de wetgever van 13 april1995 aldus ook bij niet-samen
levende ouders het beginsel van de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag heeft geponeerd, is hij tach zo realistisch te beseffen 
dat bij niet met elkaar levende ouders, de toepassing van dit beginsel 
niet vanzelfsprekend is. Terecht is hij immers van oordeel dat die 
gezamenlijke uitoefening slechts kans op succes kan hebben als de 
ouders het in voldoende mate eens zijn over een aantal belangrijke 
aspecten van de opvoeding van hun kind(65). Indien er effectiefniet 
voldoende consensus tussen de ouders hieromtrent heerst, heeft een 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon en 
het beheer van de goederen inderdaad weinig kans op slagen, zodat, 
via een beroep op de rechtbank, de exclusieve uitoefening van het 
ouderlijk gezag over de persoon en het beheer van de goederen aan 
een van beide ouders kan aangewezen zijn. In dat geval dient de 
rechter tevens de wijze te bepalen waarop de ouder die niet met de 
uitoefening van het ouderlijk gezag belast wordt, persoonlijk contact 
met het kind onderhoudt. Deze ouder behoudt ook het recht om 
toezicht te houden op de opvoeding van het kind(66). 

(63) Voor het Franse recht: RAYMOND, G., ,De Ia realite de !'absence du couple conjugal a Ia 
fiction de !'unite de couple parental", JC.P., 1987, I, nr. 3299; THERY, I., Le demariage. 
Justice et vie privee, Parijs, Ed. Odile Jacobs, 1993, 288. 
(64) SENAEVE, P., ,De Wet van 13 aprill995 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag en het omgangsrecht", I.e., 39. 
(65) Dit zijn de verblijfsregeling, de belangrijke beslissingen inzake de gezondheid, de 
opleiding en de opvoeding en de ontspanning van het kind, en inzake de godsdienstige en/of 
levensbeschouwelijke keuzen met betrekking tot het kind. 
( 66) Dit recht behelst twee deelaspecten: het eerste betreft het recht om rechtstreeks toe te zien 
op de eigenlijke opvoeding van het kind, het tweede betreft het recht van de ene ouder om toe te 
zien op de andere wat de manier betreft waarop deze het gemeenschappelijk kind opvoedt. 
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69. Doch, de rechter is hiertoe geenszins verplicht en hij kan, zelfs 
ingeval er geen volledige consensus is over alle belangrijke aspecten 
van de opvoeding - en zij het bijvoorbeeld enkel niet eens geraken 
over de verblijfsregeling -, beslissen dat de ouders verder gezamen
lijk de uitoefening zullen waamemen en dit overeenkomstig het 
principieel door de wetgever verkozen systeem(67). 

70. Bovendien bestaat er nog een tussenoplossing: naast het behoud 
van de gezamenlijke uitoefening voor alle prerogatieven van het 
gezag over de persoon en het beheer van de goederen, voorziet de 
wet in de mogelijkheid om in beginsel de exclusieve uitoefening op te 
dragen aan een van de ouders, maar om tegelijk te bepalen dat een 
aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de opvoeding van 
het kind alleen met instemming van beide ouders kunnen worden 
genomen( 68). 

71. Op die manier is een hele waaier van concrete uitspraken nopens 
de uitoefening van het gezag over de persoon mogelijk tussen de twee 
extremen van de volledige gezamenlijke uitoefening tot de volledige 
exclusieve uitoefening. De wetgever aanziet deze tussenoplossing als 
een versoepeling van -het uitzonaeringsregime van-ae exclusieve uit:. 
oefening van het ouderlijk gezag. 

72. Ook in Frankrijk staat heden, ook voor gescheiden levende 
ouders(69), het systeem van de gezamenlijke gezagsuitoefening voor
op. 

73. Mede gelet op het uiterst gevoelig karakter van deze materie(70) 
poogt de Franse wetgever reeds in het kader van de hogergenoemde 

( 67) In dit geval is het dan wei van be lang dat de rechter bepaalt op we ike wijze het kind wordt 
gehuisvest (ev. altemerend bij een van de ouders) en op welke plaats het in de bevolkings
registers wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf. 
(68) Inzake de uitoefening van het beheer over de goederen en de vertegenwoordigingsbe
voegdheid bevat de wet evenwel geen gelijkaardige bepaling, zodat deze mogelijkheid voor de 
rechtbank is voorbehouden voor het gezag over de persoon. 
(69) Art. 373-2 C.C.F.: ,Si les pere et mere sont divorces ou separes de corps, l'autorite 
parentale est exercee dans les conditions prevues a !'article 287 C.C.F. ", waarbij terzake 
uitdrukkelijk naar de bepalingen betreffende de echtscheiding wordt verwezen en aldus een
zelfde regeling voor aile niet samenlevende ouders, hetzij feitelijk gescheiden, hetzij uit de 
echt gescheiden, wordt vooropgesteld. 
(70) Rechtsvergelijkend: KlEFFE, S., ,Les enfants du divorce dans les principaux pays euro
peens", Gaz. Pal., 1977, doctrine, 314; LIBEMAN, V., ,Retlexions autour de l'enfantvictime du 
divorce": 35e congres international de medecine legale et sociale, 1978. 
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Wet van 22 juli 1987 te modemiseren in de richting van een systeem 
van gezamenlijke gezagsuitoefening(71 ). 

74. Opmerkelijk in de praktijk was namelijk dat in ongeveer 85% van 
de gevallen(72) de uitoefening van het ouderlijk gezag aan de moeder 
werd toevertrouwd en dit tot groot ongenoegen van de uit de echt 
gescheiden vaders. Vandaar dat de wetgever tracht vemieuwing te 
brengen door het centraal stellen van hetzij ,la garde alternative", 
hetzij ,la garde conjointe", die echter goed van elkaar dienen te 
worden onderscheiden. 

75. Het eerste systeem kan, praktisch gezien, vergeleken worden met 
de eventuele bilocatie- of altemerende verblijfsregeling die in het 
kader van de door de Belgische Wet van 13 april 1995 voorziene 
,verblijfsregeling" kan getroffen worden, doch is er theoretisch niet 
mee gelijk te stellen. Met de ,garde alternative" beoogt de Franse 
W etgever namelijk een systeem waarbij elk van de beide ouders, 
gedurende ,zijn" periode, op exclusieve wijze het ouderlijk gezag 
uitoefent en hierbij gebruik kan maken van alle prerogatieven van het 
ouderlijk gezag. Dit systeem werd echter geruime tijd sterk bekriti
seerd, daar het geenszins bevorderlijk werkt ten aanzien van de te 
prefereren stabiliteit in verband met het opvoedingskader van de 
kinderen(73). 

76. De ,garde conjointe" daarentegen laat, niettegenstaande hun 
scheiding, de uitoefening van het ouderlijk gezag aan beide ouders 
gezamenlijk, waarbij het dan aan de ouders zelftoekomt de praktische 
organisatie uit te werken, hetgeen overeenstemt met de Belgische 
verblijfregeling. Dit systeem vindt zijn oorsprong in de situatie waar
bij de ouders, verwikkeld in een echtscheidingsprocedure door on
derlinge toestemming, het nog dermate met elkaar kunnen vinden om 
de gezamenlijke gezagsuitoefening over hun gemeenschappelijke 
kinderen te aanvaarden en wordt ook uitdrukkelijk beaamd door het 
Franse Hof van Cassatie(74). 

77. Vandaar dan ook dat de Franse wetgever van 22 juli 1987 dit 
systeem voortaan onder de benaming ,autorite parentale conjointe" 

(71) RAYMOND, o.c., nr. 3299. 
(72) BENABENT, A., O.C., 267. 
(73) Cass.fr., 2 mei 1984, J.C.P., 1984, IV, 219. 
(74) Cass. fr., 21 maart 1983, J.C.P., 1984, II, nr. 20163. 
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mede als uitgangspunt voor niet samenlevende ouders stelt(75), met 
dien verstande dat, gelet op het belang van het kind, het ldassieke 
systeem van de exclusieve toewijzing van de uitoefening van het 
ouderlijk gezag aan een van de ouders de voorkeur geniet, waarbij 
de andere ouder dan wel een ,droit de visite" en een ,droit de 
surveillance sur I' education des enfants" behoudt(76). In ieder geval 
zal de rechter over de gewoonlijke verblijfplaats van de minderjarige 
en de onderhoudsbijdrage oordelen(77), waaruit dan weer, in het 
merendeel van de gevallen, de moeder zich als meest begunstigde 
profileert. 

78. De Wet van 8 januari 1993 vertrekt daarentegen van de gezamen
lijke gezagsuitoefening als enige uitgangspunt, en pas in subsidiaire 
orde, zal de rechter, alleen als dit het belang van het kind ten goede 
komt, de gezagsuitoefening op exclusieve wijze aan een van beide 
ouders toewijzen(78). Bovendien wordt ook het aanwijzen van de 
gewoonlijke verblijfplaats van het kind in beginsel aan het akkoord 
van de ouders overgelaten, zij het onder rechterlijke controle, en zal 
de rechter pas in de praktische organisatie tussenkomen waar de 
wilsovereensternrning tussen de ouders het laat afweten(79). 

79. Zowel bij de Franse ,garde conjointe" als bij de Belgische 
gezamenlijke gezagsuitoefening blijven aldus alle prerogatieven met 
betrekking tot het ouderlijk gezag over de persoon en het beheer van 
de goederen van de minderjarige verdeeld tussen de gescheiden 
levende ouders, die een gelijkwaardige rol spelen in verband met alle 
beslissingen omtrent de opvoeding van hun gemeenschappelijk kind 
(vrije tijd, vakantie, onderwijstype, lidmaatschap van organisaties, het 
ondergaan van belangrijke medische behandelingen en chirurgische 

(75) Art. 287, lid 2 C.C.F. werd als volgt aangepast: ,Selon !'interet des enfants mineurs, 
l'autorite parentale est exercee soit en commun par les deux parents apres que le juge ait 
recueilli leur avis, soil par l'un d'eux". 
(76) Ten einde dit toezicht op een adequate wijze te kunnen bewerkstelligen, dient deze andere 
ouder trouwens te worden in kennis gesteld van de belangrijke beslissingen betreffende de 
opvoeding van het kind (cfr. art. 288, lid 1 C.C.F.). 
(77) Wat dit eerste punt betreft, bepaalt art. 287, lid 1 C.C.F.: ,En cas d'exercice en commun 
de I' auto rite parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur residence 
habituelle". 
(78) Het nieuwe art. 287, lid 1 C.C.F. bepaalt terzake: ,L'autorite parentale est exercee en 
commun par les deux parents". 
(79) Opmerkelijk is dat de quasi zuivere altemerende verblijfsregeling in Frankrijk toch 
moeilijker ingang blijkt te vinden en dit gelet op de hoog in het vaandel gedragen voorkeur 
voor een stabiellevens- en opvoedingskader voor de minderjarige: zie de recente uitspraak van 
het Hof van Beroep van Lyon waarbij de verblijfsregeling van ,een week op twee" wordt 
afgewezen (Lyon, 5 oktober 1993, J.C.P., 1994, II, nr. 22231, noot FuLCHIRON, H.). 
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ingrepen, ... ). De ouder bij wie het kind niet zijn gewoonlijke ver
blijfplaats heeft, behoudt het recht om zijn kind naar hartelust en 
believen op te zoeken zodat in beginsel geen nood bestaat aan een 
bezoekregeling in de eigenlijke zin van het woord, niettegenstaande 
bepaalde rechters toch hieromtrent een beslissing treffen, zij het met 
louter indicatieve waarde ten aanzien van de beide ouders die zelf 
meester blijven met betrekking tot de organisatie van het opvoedings
kader van hun kind. 

D. EVALUATIE 

1. Richtlijn: het E. VR.M en de ,Recommendation on Parental 
Responsibilities" 

80. Zoals reeds gesteld, impliceert ,Respect for family life" voor de 
staten ,an obligation to act in a manner calculated to allow these ties 
to develop normally; this obligation is not limited to compelling a 
State to abstain from interference with family life, but ... this provision 
may require the existence in the domestic law of legal safeguards that 
render family life possible"(80). 

81. Uit de jurisprudentie van de E.C.R.M. blijkt voorts dat het ge
zinsleven niet eindigt bij echtscheiding(81 ). 

82. Wat de organisatie van het ouderlijk gezag aangaat, komt deze 
positieve verplichting dan hierop neer dat, daar waar tussen ouders en 
hun kinderen sprake is van een ,effective family life", het hen moet 
mogelijk zijn hun ouderlijke rechten en plichten op adequate wijze 
waar te maken. Beletselen hiertoe moeten gerechtvaardigd kunnen 
worden door een of meer verdragsrechtelijke beperkingsgronden of 
het belang van het kind. Zo kan het gerechtvaardigd zijn na echt
scheiding slechts een van beide ouders te belasten met het gezag en 
aan de andere ouder diens gezag te ontnemen, maar dan dient daarbij 
door de overheid aan die ouder in beginsel een mogelijkheid te 
worden geboden het bestaande gezinsleven in een andere minder 
gebonden vorm voort te zetten. Ook moet het mogelijk zijn inzake 
de ouderlijke rechten en plichten een verschil in behandeling door te 

(80) E.H.R.M., 13 juni 1979, Marckx tegen Belgie, Serie A, Vol. 31, par. 31 (zie ook: 
E.H.R.M., 10 oktober 1979, Airey tegen Ierland, Serie A, Vol. 32, par. 32). 
(81) Zie o.m.: E.C.R.M., (tegen B.R.D.), Applicationnr. 2808/66. 
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voeren tussen gehuwde en ongehuwde vaders, doch slechts in zoverre 
dit onderscheid objectief en redelijk verantwoord is(82). 

83. Voor het uitgangspunt inzake de organisatie van het ouderlijk 
gezag door de nationale staten, kan verwezen worden naar de ,Re
commendation on Parental Responsibilities"(83), die op 28 februari 
1984 werd aanvaard door het Comite van Ministers van de Raad van 
Europa(84). 

84. Langs de weg van een uiteenzetting van de grondbeginselen van 
de ouderlijke verantwoordelijkheid beoogt de Aanbeveling het belang 
van de persoonlijkheid van het kind in zijn ontwikkeling te benadruk
ken. Tevens wordt in ieder opzicht de gelijkwaardigheid van de 
ouders ten opzichte van elkaar verondersteld: ,Parental responsibili
ties are attributed in all cases to both the parents; even if there is a 
dissolution of marriage or separation between the spouses or where 
children are born out of wedlock, the responsibilities belong to the two 
parents"(85). De aanbevelingwil aldus wetgeving stimuleren, waarbij 
ouders gehuwd, gehuwd geweest of nooit gehuwd, zoveel mogelijk 
gezamenlijk het oU<:lerlijk gezag uit®f@~Il_._l2_~ ~tu!!ti~_waarbij_ h~t 
ouderlijk gezag door een ouder alleen uitgeoefend wordt, is de uit
zondering. Desnoods dient geopteerd te worden voor een systeem 
waarbij er door ieder der ouders afzonderlijk bepaalde bevoegdheden 
worden uitgeoefend. Opmerkelijk is dat in de Aanbeveling wordt 
teruggevallen op het typisch Frans-Belgische onderscheid tussen 
enerzijds het hebben of het toekomen van het ouderlijk gezag en 
anderzijds de uitoefening van de daaraan verbonden bevoegdheden 
en verplichtingen. 

85. Essentieel is ook dat bij het nemen van beslissingen over de 
toekenning en de uitoefening van het ouderlijk gezag het belang 
van het kind centraal staat. Dit overwegend karakter van het belang 

(82) E.H.R.M., 24 februari 1995, McMichael tegen Verenigd Koninkrijk, Serie A, Vol. 307-B 
en Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 236. 
(83) ,Recommandation on Parental Responsibilities", Rec., nr. R (84)4. 
(84) Reeds in 1977 werd op het, in Wenen gehouden, Europees Congres voor Familierecht de 
noodzaak vastgesteld tot het verbeteren van de diverse nationale systemen ,relating to parental 
responsibilities". Aan de Raad van Europa werd verzocht hiertoe aanbevelingen te doen. Op 
voorstel van de ,European Committee on legal Cooperation (C.D.C.J.)" vertrouwde het 
Comite van Ministers van de Raad het voorbereidend onderzoek vervolgens toe aan een 
commissie van deskundigen. Op 28 februari 1984 aanvaardde het Comite dan de ,Recom
mendation on Parental responsibilities". 
(85) Toelichting, par. 7. 
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van bet kind bij alle maatregelen betreffende de kinderen wordt 
eveneens benadrukt in bet reeds boger aangebaald LV.R.K.(86). De 
Aanbeveling pleit er tevens voor dat ouders gehoor geven aan de 
wensen en de meningen van hun kinderen. 

86. Als een kind buiten bet huwelijk wordt geboren en in familie
rechtelijke betrekking staat tot een ouder, dan zal die betreffende 
ouder, ,parental responsibility" hebben(87). Als een buiten bet hu
welijk geboren kind in een familierechtelijke betrekking staat tot 
beide ouders, dan kan de nationale wetgeving bepalen dat de ,parental 
responsibilities" hetzij worden uitgeoefend door beide ouders geza
menlijk als zij samenwonen of als daarover tussen hen overeenstem
ming is, of door de moeder of de vader alleen, na beslissing van een 
bevoegde autoriteit of na overeenstemming tussen de twee ouders, 
hetzij verdeeld worden tussen de twee ouders, op de wijze beslist door 
de bevoegde autoriteit. Maar, voor zover er familierecbtelijke betrek
kingen zijn tussen beide ouders en bet kind, komt bet ouderlijk gezag 
hen gezamenlijk toe. 

87. Op dit punt is de huidige Belgische regeling erg verdienstelijk. De 
organisatie van bet ouderlijk gezag wordt er volledig losgekoppeld 
van de al dan niet huwelijkse staat van de ouders. Afwijkingen op bet 
beginsel van de gezamenlijke gezagsuitoefening, ook bij gescheiden 
levende ouders, zijn enkel mogelijk in bet belang van bet kind. De 
Belgische wetgever van 13 april 1995 aanvaardde immers dat deze 
principiele gezamenlijke gezagsuitoefening in de praktijk niet altijd 
zou kunnen functioneren en voorzag daarom dat de rechter een 
exclusief uitoefeningsmodel kan opleggen bij gebreke aan overeen
stemming tussen de ouders, met name over de huisvesting van de 
kinderen of over een aantal belangrijke aspecten van hun opvoeding, 
of wanneer deze overeenstemming hem strijdig lijkt met bet belang 
van bet kind. Mede gelet op hetfacultatieve karakter van de mogelijk
beid om bet exclusieve uitoefeningsmodel op te leggen, wordt door de 
Wet van 13 april 1995 dit model ontegensprekelijk geformuleerd als 
bet uitzonderingssysteem, terwijl bet voordien als bet ,quod plerum
que fit" fungeerde. In tegenstelling tot bet exclusieve uitoefenings
model, moet bet opleggen van de gezamenlijke gezagsuitoefening als 
gekozen oplossing ,an sicb", niet worden verantwoord, terwijl in 
beginsel telkens zou moeten worden nagegaan of bet gezamenlijk 

(86) Art. 3. 
(87) Zie: beginsel 7 van de Aanbeveling. 
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uitoefeningsmodel niet als regeling kan worden opgelegd, waarbij de 
beslissing dan wel telkenmale aan het belang van het kind moet 
worden getoetst(88). 

88. De Franse wetgever heeft iets meer moeite om deze loskoppeling 
zo ongenuanceerd door te drijven. Het struikelblok aldaar is het 
principieel met het E.V.R.M. en met de in de hogergenoemde ,Re
commendation on Parental Responsibilities" neergelegde beginselen 
in strijd bevonden art. 374, lid 2 C.C.F., waarin nog steeds van de 
,primaute maternelle" wordt uitgegaan. Evenwel wordt krachtens de 
Wet van 8 januari 1993 ook ten aanzien van buitenhuwelijkse kinde
ren in een automatische gezamenlijke gezagsuitoefening voorzien, 
doch slechts zo twee voorwaarden zijn vervuld: beide ouders hebben 
hun natuurlijk kind erkend binnen het jaar na de geboorte en zij leven 
samen op het ogenblik dat de laatste erkenning geschiedde. Zijn deze 
voorwaarden niet vervuld, bijvoorbeeld in het geval van niet samen
levende buitenhuwelijkse ouders, dan blijft de moeder de voorkeur 
genieten. Wel kunnen de ouders steeds een gezamenlijke gezagsuit
oefening instellen zo zij daartoe een gezamenlijke verklaring afleggen 
voor de ,greffier ~n chef du tribunal de grande instance "(89) 

89. Ook in Nederland is met de Wet van 6 april 1995 het systeem van 
de gezamenlijke gezagsuitoefening kracht bijgezet en dit zowel na 
echtscheiding, als voor ongehuwd en nimmer met elkaar gehuwd 
geweest zijnde partners. 

90. Toch heeft men het, ondanks hevige discussies(90), niet aange
durfd een automatisch doorlopend gezamenlijk gezag na echtschei
ding in te stellen. De gedachte dat de verhouding ouder-kind een 
zelfstandige, niet van het huwelijk afgeleide verhouding is, pleit 
nochtans voor dit automatisme. Daarenboven wordt in een systeem 
van principieel gezamenlijk gezag veel meer het aspect van de ouder
lijke verantwoordelijkheid beklemtoond, een gegeven dat tevens aan 
de Belgische Wet van 13 april 1995 ten grondslag ligt. 

(88) UYTTENDAELE, R., ,Co-ouderschap: enkele reflecties van een praktijkjurist", in Co
ouderschap en omgangsrecht, SENAEVE, P. (ed.), Antwerpen-Apeldoom, Maklu, 1995, 159 
e.v .. 
(89) Deze mogelijkheid werd ingevoerd door art. 10 van de Wet van 8 februari 1995. 
(90) WILLEMS, P., ,Ouderlijk gezag, omgang en informatie bediscussieerd", F.J.R., 1993, 
163, e.v. 
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91. Terzake kan ook naar het VS-systeem van de ,,joint custody" 
verwezen worden, dat als basissysteem functioneert en krachtens 
hetwelk de ouderlijke macht wordt gehandhaafd na een echtscheiding. 
De ,sole custody" is de uitzonderingssituatie, waarbij het aan de 
verzoeker is om aan te tonen dat daartoe noodzaak bestaat. Het is 
dus de ouder die geen gezamenlijk gezag wenst die met de argumen
ten daarvoor naar voren moet komen. Er kan zelfs nog verder gegaan 
worden door de ouder die niet wil meewerken aan de voortzetting van 
het gezamenlijk ouderlijk gezag enigszins onder druk te zetten door 
bijvoorbeeld te stellen dat de ouderlijke gezagsuitoefening dan beter 
kan worden toevertrouwd aan de ouder die wel bereid is om gezamen
lijk het ouderlijk gezag uit te oefenen, tenzij deze daartoe kennelijk 
niet geschikt is of de opvoeding niet wenst. Op deze marrier kan het 
gezamenlijk ouderlijk gezag als het ware ,afgedwongen worden", zij 
het op onrechtstreekse wijze, en komt men bovendien tegemoet aan de 
partij die harmonie nastreeft. 

92. Voor het buitenhuwelijkse ouderpaar in Nederland is de geza
menlijke gezagsuitoefening evenmin een automatisme, doch behoeft 
de aantekening in de voogdijregisters zo bepaalde voorwaarden zijn 
vervuld. Slechts in een enkel geval(91) is tegen de wei gering tot 
aantekening beroep mogelijk, hetgeen slechts wordt afgewezen indien 
er gegronde vrees bestaat dat bij de inwilliging de belangen van het 
kind zouden worden verwaarloosd. 

93. Ook in Duitsland dient de nog steeds in voege zijnde voorkeurs
behandeling, die de buitenechtelijke moeder krachtens § 1705 en 1738 
B. G.B. geniet, te worden aangeklaagd. Krachtens voomoemde bepa
lingen(92) is het buitenhuwelijkse kind, behoudens een aantal uitzon
deringsgevallen, tot aan zijn meerderjarigheid aan het ouderlijk gezag 
van zijn moeder onderworpen. Deze regel is gestoeld op de gedachte 
dat de vader van het buitenhuwelijkse kind hetzij niet gekend is, hetzij 
zich niet om zijn kind bekommert, zelfs al zou de vaderschapsband 
vastgesteld zijn. Bijgevolg wordt aan de vader, zelfs indien door zijn 
houding duidelijk zijn interesse voor zijn kind blijkt en zelfs indien hij 
vrijwillig een onderhoudsbijdrage betaalt, geen enkel prerogatief van 
het ouderlijk gezag toegekend. 

(91) Aangezien om trent de omstandigheid van het bestaan van een geestelijke stoomis zonder 
dat er een onder curatelestelling of mentorschap is, onzekerheid kan bestaan, kan terzake, na 
afwijzing, verhaal aangetekend worden bij de kantonrechter. 
(92) § 1705 B.G.B.: ,Das nichteheliche Kind steht, solange es minderjahrig ist, unter die 
elterliche Sorge der Mutter.". 
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94. Intussen werden evenwel reeds een aantal eerste wetsvoorstellen 
tot wijziging van§ 1705 B.G.B. ingediend, daar deze bepaling niet 
alleen strijdig is met de Duitse Grondwet, maar ook in aanvaring komt 
met de hogergenoemde intemationale verdragsbepalingen. Ook de 
gewijzigde maatschappelijke omstandigheid dat heden talrijke buiten
huwelijkse koppels op duurzame wijze samenleven, dient terzake te 
worden aangestipt. 

95. In zijn beslissing van 3 mei 1995(93) daarentegen worden de 
buitenhuwelijkse vaders, ongeacht of zij met de moeder van hun 
onwettig kind samenleven of niet, door het Bundesverfassungsge
richt(94) wel degelijk als volwaardige ouders aangezien. Of en in 
welke mate er daadwerkelijke verhoudingen aanwezig zijn, hetzij 
tussen de buitenhuwelijkse vader en zijn buitenhuwelijkse kind, hetzij 
tussen de beide ouders, kan als dusdanig niet langer een criterium zijn 
dat bepalend is voor de toekenning van de grondrechten die met het 
ouderschap verbonden zijn. Het drager zijn van de ouderlijke prero
gatieven(95) mag niet afhankelijk gemaakt worden van de vorm van 
samenleven van de ouders. Het al dan niet samenleven van de be
trokkenen, kan daarentegen wel richtinggevend zijn voor de concrete 
wijze van uitoefening(96). . 

96. De aanvaarding van de buitenechtelijke vader als drager van 
ouderlijke prerogatieven betekent echter nog niet dat hij in het alge
meen dezelfde rechten heeft als de buitenhuwelijkse moeder of de 
gehuwde vader. Immers, nog steeds kan, volgens het Grondwettelijk 
Hof, de situatie van wel en niet met elkaar gehuwde ouderparen niet 
op dezelfde wijze benaderd worden. Nog steeds zou er immers een 
niet te verwaarlozen groep van vaders bestaan, die ten aanzien van 
hun kind weinig of geen interesse vertonen. Met dit onderscheid kan 
de wetgever dan rekening houden bij de concrete organisatie van de 
uitoefening van de ouderlijke prerogatieven. 

(93) FamRZ, 1995, 789; COESTER, ,Elternrecht des ne. Vaters und Adoption", FamRZ, 1995, 
1245. 
(94) Het ,Kindschaftsrecht" behoort duidelijk tot een van de materies die via de rechtspraak 
van het Grondwette1ijk Hof meermaa1s de be1angstelling haalt. Uit de Duitse grondwet kunnen 
immers terzake, meer dan voor andere rechtsgebieden, een aantal duidelijke hints voor de 
wetgever gehaald worden, zeker in het Iicht van de huidige gewijzigde maatschappelijke 
verhoudingen. Het alsmaar toenemende belang van de mensenrechten voor de bepalingen 
inzake het ouderlijk gezag beperkt zich trouwens niet tot de Duitse rechtsordening (SENAEVE, 
P., ,De invloed van het E.V.R.M. op het Belgische familie- en jeugdrecht", F.J.R., 1986, 
96 e.v.). 
(95) Vergelijk met het Belgisch-Franse ,titularite". 
(96) Vergelijk met het Belgisch-Franse ,exercice". 
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97. Jammer genoeg wordt de precieze verhouding tussen de beide 
ouders met betrekking tot het ouderlijk gezag als grondrecht in art. 6, 
II van de Duitse Grondwet(97) niet op uitdrukkelijke wijze geregeld. 
Deze grondwettelijke bepaling spreekt zich namelijk niet uit over de 
vraag aan welke ouder welke prerogatieven toekomen, voor zover zij 
niet samenleven. 

98. Op dit punt is een wettelijke tussenkomst dan oak niet alleen 
geoorloofd, maar veeleer broodnodig, ten einde in conflictsituaties de 
oplossing die het belang van het kind het meest dient, te kunnen 
treffen door minstens een ouder met ouderlijke verantwoordelijkhe
den aan te duiden. En aangezien het hierbij dan niet gaat om een 
wettelijke aantasting van grondrechten, maar veeleer om de concre
tisering en de afbakening van de rechtspositie van meerdere dragers 
van grondrechten in hun onderlinge verhouding, is de wetgever niet 
aan de strikte voorwaarden gebonden die een dergelijk ingrijpen 
normalerwijze omgeven(98). 

99. Kortom, het Bundesverfassungsgericht sluit in het licht van zijn 
jongste beslissing om de buitenhuwelijkse vaders als dragers van 
ouderlijke prerogatieven te aanzien, geenszins uit dat, naargelang 
het al dan niet samenleven van de ouders, in een verschillende 
organisatie met het oog op de uitoefening van deze prerogatieven 
wordt voorzien. Aldus kan de wetgever op een van beide ouders de 
hoofdverantwoordelijkheid leggen, indien de gebrekkige onderlinge 
verstandhouding het niet toelaat een gezamenlijke gezagsuitoefening 
te bewerkstelligen. 

100. Deze overweging lijkt verzoenbaar met de hager aangehaalde 
Europese opvattingen(99). Hoe dan oak dient, zodra zulks praktisch 
realiseerbaar is, te worden geopteerd voor de mogelijkheid dat de 

(97) Art. 6, II G.G. bepaalt: ,Pflege und Erziehung.~er Kinder sind das natiirliche Recht der 
Eltem und die zuvorderst ihnen obliegende Pflicht. Uber ihre Betatigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft.". Aan het begrip ,Eltem" in de zin van voomoemde bepaling werd door het 
Bundesverfassungsgericht doorgaans minder aandacht besteed dan aan het begrip ,Familie" in 
de zin van art. 6, I G.G. (,Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung. "). Ret Grondwettelijk Hof stelt dat hieronder vooreerst de ouders van 
huwelijkse kinderen dienen begrepen te worden, doch heeft ook de buitenechtelijke moeder 
nooit willen uitsluiten. In zijn huidige opvatting wordt het feit alleen dat de ouders voor een 
buitenhuwelijkse samenleving hebben geopteerd, geenszins als rechtvaardiging aanvaard om 
aan de vader de wettelijk voorziene ouderlijke prerogatieven te ontzeggen (BVerfGE, 7 mei 
1991, FamRZ., 1991, 913-917). 
(98) BVerfGE, 3 november 1982, FamRZ, 1982, 1179-1184. 
(99) E.H.R.M., 24 februari 1994, McMichael tegen het Verenigd Koninkrijk, Serie A, Vol. 
307-B en Rev. Trim. Dr. Fam.,1995, 236. 
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ouderlijke verantwoordelijkheden onder de ouders worden verdeeld. 
Het is dan aan de rechter om de afspraken van de ouders terzake te 
beoordelen. Hij neemt de uiteindelijke beslissing. § 32 van de toelich
ting bij de ,Recommendation on Parental Responsibilities" stelt dan 
ook: ,In some states it is considered that, having regard to social 
change and the increasing awareness of fathers of their responsibili
ties, it is preferable and in the long-term interests of children for both 
parents to exercise jointly parental responsibilities". 

101. EvenweUaat voomoemde Aanbeveling ten aanzien van buiten
huwelijkse ( erkende) kinderen de weg open voor verschillende wette
lijke mogelijkheden wat betreft de uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheden(lOO). Ook indien het kind in de juridische 
zin een vader heeft, zal het niet steeds in het belang van het kind zijn 
om beide ouders het recht te verlenen alle taken van de zorgopdracht 
te vervullen, ,and different solutions may have to be adopted, espe
cially if the parents are not living together"(lOl). Hierbij dient dan 
wei te worden benadrukt dat de optie ,by mother alone" niet bedoelt 
de vader te discrimineren, doch slechts kan gehanteerd worden zo het 
in het belang van het kind kan zijn dat aileen de moeder omlerlijke 
verantwoordelijkheden · draagt, ,especially as the father might not 
wish to have such responsibilities automatically conferred on 
him"(102). 

102. In zijn vroegere uitspraken liet het Bundesverfassungsgericht 
terzake reeds uitschijnen dat de wetgever alsdan het ouderlijk gezag 
bij de moeder mag leggen, daar het belang van het kind het zou eisen 
dat ,der Trager des Sorgerechts" van bij de geboorte vaststaat, en daar 
tussen moeder en kind toch reeds een door zwangerschap en geboorte 
getekende relatie is ontstaan(103). 

103. Deze overweging lijkt echter niet meer gerechtvaardigd. Im
mers, in het kader van de concrete organisatie van het ouderlijk gezag, 

(100) VAN WAMELEN, C., Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1987, 342. 
(101) Par. 29 van de toelichting bij de ,Recommendation on Parental Responsibilities". 
(102) De Aanbeveling gaat in dit verband niet in op moeders die geen verantwoordelijkheid 
willen dragen, noch op moeders die niet wensen dat de vader enige invulling aan zijn ouder
schap geeft. 
(103) BVerfGE, 24 maart 1981,FamRZ, 1981, 429-436; BVerfGE, 7mei 1991,FamRZ, 1991, 
913-917. 
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kan en mag enkel ,het belang van het kind" als criterium centraal 
staan. 

104. Welke specifieke richtlijnen terzake uit art. 6, Vvan de Duitse 
Grondwet(104) voortvloeien, is tot op heden nog niet op afdoende 
wijze bepaald. In elk geval dient zoveel als mogelijk te worden 
gestreefd naar een gelijkberechtiging tussen huwelijkse en buiten
huwelijkse kinderen(105). 

105. In hoeverre art. 6, V van de Duitse Grondwet ook uitwerking 
heeft in het kader van de concrete organisatie van het ouderlijk gezag 
en de regeling van de wederzijdse aanspraken van beide ouders, is tot 
op heden al evenrnin op voldoende wijze uitgeklaard. 

2. Toegang tot de rechter voor de minderjarige 

106. In alle besproken landen wordt het geldend familieprocesrecht 
gekenrnerkt door een grote strakheid inzake toegang van minderjari
gen tot de rechter. 

107. Het recht tot toe gang tot de rechter is nochtans een fundamenteel 
recht, dat gewaarborgd wordt door art. 6 van het E. V.R.M(l06). Het 
Europees Hofvoor de Rechten van de Mens stelt dat dit evenwel geen 
absoluut recht is en dat voor bepaalde categorieen van personen, 
waaronder minderjarigen, beperkingen aan dit recht kunnen worden 
gesteld, omwille van een goede rechtsbedeling(107), maar deze even
tuele noodzakelijke beperkingen mogen er niet toe leiden dat dit recht 
volledig uitgehold wordt en als zodanig voor deze personen niet 
bestaat. De nationale overheden hebben een positieve verplichting 
om via bijzondere procedurewaarborgen deze personen te bescher
men(108). Steeds meer stemmen gaan dan ook op voor de erkenning 

(104) Art. 6, V G.G. stelt: ,Den unehelichen Kindem sind durch die Gesetzgebung die 
gleichen Bedingungen fiir ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der 
Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindem.". 
(105) BVerfGE, 5 november 1991, FamRZ, 1992, 157-160. 
(106) PEETERS, P., Minderjarigen en hun recht op vrijheid en op toegang tot de rechter, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 4-5 en 17. 
(107) E.H.R.M., 21 februari 1975, Golder tegen Groot-Brittannie, Serie A, Vol. 18 en NJ., 
1975, nr. 462. 
(108) DE GRoOTE, E., ,Humanisering van de rechtspositie van beschermde meerderjarigen en 
minderjarigen in het familierechtelijke proces", in Naar een humaner Familieprocesrecht, DE 
GROOTE, E., MELLAERTS, J. en POELEMANS, B., Leuven, Acco, 1994, 228. 
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van het zeljbeschikkingsrecht van kinderen en het toekennen van een 
persoonlijke rechtstoegang, zeker op persoonsrechtelijk vlak(l 09). 

108. Ook in verband met ouderlijk gezag kan, ter erkenning van dit 
zelfbeschikkingsrecht, worden gepleit voor het toekennen aan het 
kind van een eigen rechtsingang om de toetsing van beslissingen 
genomen in het kader van de ouderlijke gezagsuitoefening(ll 0) mo
gelijk te maken, desnoods mits een verplichte voorafgaande (extra
juridische) bemiddelingspoging(lll). 

109. Zulks sluit tevens aan bij de noodzaak om het ouderlijk gezag te 
herformuleren, niet Ianger als een absolute beslissingsmacht, maar 
wel als een wisselwerking tussen ouders en kind, waarbij rekening 
wordt gehouden met het zelfontplooiings- en zelfbeschikkingsrecht 
van de minderjarige(l12). Aldus bepaalt het Duitse § 1626 B.G.B. 
uitdrukkelijk dat bij de opvoeding en het onderhoud de ouders reke
ning moeten houden met de groeiende bekwaamheid van het kind en 
het groeiende streven naar een zelfstandig, verantwoordelijk en be
wust handelen. Ze bespreken met hun kind, in zoverre dit door zijn 
ontwikkeling gerechtvaardigd is, de problemen van het ouderlijk 
gezag . en streven een . goede verstandliouding -eii overeel1ste1'l1ming 
na. Deze bepaling laat echter geen rechterlijke ingreep in het ouderlijk 
gezag toe. Evenmin worden sancties voorzien(ll3). 

110. Wanneer dan geen specifieke bevoegdheden aan de minderja
rige worden toegekend, kan uitgegaan worden van deze algemene 
heiformulering van het ouderlijk gezag. In dat geval zal de rechter, 

(109) ADRIAANSENS, K., ,De Rechten van het Kind", R.W., 1112; BALLET, D. en WYLLEMAN, 
A., ,Proceswaarborgen voor minderjarigen in procedures die hen aanbelangen", R. W., 1989-
90, 793; CAPPELLAERE, G., VERHELLEN, E. en SPIESSCHAERT, F., ,Het V.N.-Verdrag inzak:e de 
Rechten van het Kind en zijn directe werking in het Belgische (interne) recht" (noot onder 
Gent, 13 apri11992), R.W., 1992-93, 230-232; GERLO, J. en WYLLEMAN, A., ,Gehoord ... en 
daarmee is de kous af?", in Rechten van ldnderen, VERHELLEN, E., SPIESSCHAERT, F. en 
CATRYSSE, L. (eds.), Antwerpen, K1uwer rechtswetenschappen, 1989, 231-247; PERSYN, C., 
,Het begrip handelingsonbekwaamheid van minderjarigen: kritiek", Jura Falc., 1980, 287; 
BANDEN BusscHE, J., ,Bedenkingen rond de re1aties ouder/kind en de verlaging van de 
meerderjarigheid", R. W., 1988-89, 1177; VERHELLEN, E., Jeugdbeschermingsrecht, Gent, 
Mys en Breesch, 1996, 371 e.v. 

(110) DE GROOTE, E., o.c., 262; VERHELLEN, E., o.c., 402. 
(1!1) WYLLEMAN, A., ,De minderjarige en het burgerlijk recht: eva1uatie van de huidige 
burgerlijke rechtspositie en enke1e modellen tot wijziging", in Van Jeugdbeschermingsrecht 
naar Jeugdrecht?, ELIAERTS, C. en GERLO, J. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschap
pen, 1990, 55. 

(112) VANDEN BUSSCHE, J., o.c., 1178-1179. 
(113) NUYTINCK, H. en PINTENS, W., ,Nieuw Kinderrecht in de Duitse Bondsrepubliek", R. W., 
1980-81, 754. 
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afhankelijk van de leeftijd van het kind, de opinie van de minderjarige 
in meerdere of in mindere mate laten doorwegen. Bij jongere kinderen 
zal het gezag van de ouders en hun recht hun kinderen naar eigen wens 
op te voeden nog doorslaggevend zijn. Hoe ouder het kind, hoe meer 
belang aan zijn eigen visie moet worden gehecht. De rechter moet 
tevens met de belangen van andere gezinsleden rekening houden. 

II. Het omgangsrecht van ouders en hun minderjarige kinderen 

A. HET OMGANGSRECHT IN DE CONTEXT VAN ART. 8 E.V.R.M. 

1. De bescherming van het gezinsleven: omgang 

111. Het samenzijn tussen ouder en kind is dus een zeer essentieel 
element van het gezinsleven. Het Europees Hof laat daarover geen 
twijfel bestaan: ,Pour un parent et son enfant, etre ensemble repre
sente un elementfondamental de la vie familiale"(l14). 

112. Wanneer de samenwoning tussen ouder en kind onmogelijk 
geworden is, komt er daardoor nog geen einde aan het gezinsleven 
tussen ouder en kind. De Europese Commissie stelde dat het bij 
onderbreking van samenleven wettig en zelfs noodzakelijk is dat 
het nationale recht regels met betrekking tot de verhouding tussen 
ouders en kinderen vaststelt die evenwel verschillen van de regels die 
toepasselijk zijn wanneer het gezin nog een eenheid vormt(115). 
Contacten tussen ouders en kinderen blijven wenselijk en moeten zo 
optimaal als mogelijk gehandhaafd blijven. 

113. Dit omgangsrecht wordt weliswaar niet als dusdanig genoemd in 
art. 8 E. VR.M., maar onder meer uit het rapport van de Europese 
Commissie in de verder nog te bespreken zaak Hendriks(116) kan 
worden afgeleid dat het als het ware ingesloten ligt in, en voortvloeit 
uit het in artikel 8 wel genoemde recht op eerbiediging van gezins
leven(117). In het licht van art. 14 E. VR.M. is het onverschillig of de 

(114) E.H.R.M., 8 juli 1987, W., B. en R. tegen Verenigd Koninkrijk, Serie A; Vol. 120/121, 
27; E.H.R.M., 24 maart 1988, Olsson tegen Zweden, Serie A, Vol. 144, 29; E.H.R.M., 29 juni 
1989, Eriksson tegen Zweden, Serie A, Vol. 156, 19. 
(115) E.C.R.M., 1 april 1968, Applicationnr. 2699/65, Y.B. 11, 366. 
(116) E.C.R.M., 8 maart 1982, Rapport nr. 8427/78, NJ., 1983, nr. 191. 
(117) SIEMER, B., ,Omgaan met omgang- Omgang anders dan na echtscheiding", F.J.R., 
1993, 11. 
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betrekking tot het kind berust op wettig ouderschap, op erkenning, op 
biologisch ouderschap of op een andere relatie die voor de toepassing 
van art. 8 met de voorgaande op een lijn kan gesteld worden. Het gaat 
dus hedentendage geenszins nog op ,wettige en natuurlijke gezinnen" 
een onderscheiden behandeling te geven(118). 

114. In de rechtspraak van het Hof en de Commissie wordt de weige
ring van de vaststelling van een omgangsregeling beschouwd als een 
inmenging in het gezinsleven die dan moet gerechtvaardigd worden 
op basis van art. 8, lid 2 E.V.R.M.: de inmenging moet (a) door een 
behoorlijk gepubliceerde wet voorzien zijn, die bovendien de burger 
toelaat de gevolgen van zijn gedrag te voorzien, (b) nodig zijn in een 
democratische samenleving, waarbij aan de lidstaten een aanzienlijke 
beoordelingsmarge gelaten wordt, die zal afhangen van de aard en het 
doel van de inmenging(119) en (c) een wettig doe! hebben, waarbij 
dan primair het belang van het kind in ogenschouw genomen dient te 
worden(120). 

115. De Commissie stelde dat art. 8 E.V.R.M. terzake primair nega
tiefwerkt, in die zin dat het bescherming geeft tegen een ongerec]!t_
vaardigde inmengmg in het gezinslevenaooroverheidsorganen~ maar 
dat het de Staat niet verplicht de mogelijkheden te herstellen voor een 
gezin dat al door de betrokkenen, althans door een van hen, is te kort 
gedaan(121). Dezelfde opvatting komt naar voren in arresten van het 
Hof(122). 

116. Het Hof en de Commissie staan er niet bij stil dat het hier 
eigenlijk tach gaat om een positieve verplichting van de overheid, 
nl. ervoor te zorgen dat het gezinsleven verder kan blijven bestaan na 
scheiding, waarvoor omgangsrecht fundamenteel is(123). Het om
gangsrecht moet in casu immers door de overheid worden vastgesteld, 

(118) E.H.R.M., 13 juni 1979, Marckx tegen Be1gi1:, Serie A, Vol. 31. 
(119) E.C.R.M., 16 januari 1963, Applicationnr. 1449/62, Y.B. 6, 262. 
(120) E.C.R.M., 7 mei 1962, Applicationnr. 1329/62, Y.B. 5, 200; E.C.R.M., 6 februari 1968, 
Applicatiounr. 2648/65, Y.B. 11, 354; E.C.R.M., 1 april1968, Applicationnr. 2699/65, Y.B. 11, 
366; E.C.R.M., 16 maart 1970, Applicationnr. 4004/69, Call. 33, 18; E.C.R.M., 9 mei 1977, 
App1icationnr. 7610/76, D.R. 9, 166. 
(121) E.C.R.M., 30 mei 1974, Applicationnr. 5416/72,Y.B. 17, 210; E.C.R.M., 19 december 
1974, Applicationnr. 6577/74, D.R. 1, 91. 
(122) E.H.R.M., 22 juni 1989, Eriksson tegen Zweden, Serie A, Vol. 156; E.H.R.M., 24 maart 
1988, Olsson tegen Zweden, Serie A, Vol. 144. 
(123) VANLERBERGHE, B., ,Omgangsrecht in het Iicht van artikel 8 E.V.R.M.", Jura Falc., 
1990, 154. 
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wat een handelen van de staat veronderstelt en dus een positieve 
verplichting uitmaakt(124). De overheid heeft echter geenszins de 
verplichting een werkelijk gebroken gezin bij elkaar te brengen. 

2. Het kind als titularis van een persoonlijk recht? 

117. Belangrijk is tevens dat art. 8 E.V.R.M. aan eenieder het recht 
op eerbiediging van zijn gezinsleven waarborgt. Niet alleen de ouder, 
maar dus ook het kind heeft recht op omgang(l25). 

118. Hieruit volgt niet alleen dat het omgangsrecht, zoals het in de 
nationale rechtsordes wordt geregeld, moet gekwalificeerd worden als 
een wederkerig recht, maar tevens dat, naast de beide ouders, ook de 
minderjarige zelf zich met betrekking tot de omgangsregeling tot de 
rechter moet kunnen wenden. Het recht op omgang is immers een 
burgerlijk recht in de zin van art. 6 E. VR.M. en deze verdragsbepa
ling is dan ook van toepassing op procedures tot vaststelling of be
scherming van dit recht(l26). 

119. In het arrest Golder(127) besliste het Hof dat art. 6 E.V.R.M. 
mede een recht van toegang tot de rechter inhoudt. Art. 6 E.V.R.M. 
houdt immers niet alleen procedurele garanties in voor rechterlijke 
procedures, maar geeft tevens het recht op een rechterlijke procedure 
met betrekking tot de in dat artikel genoemde gevallen. 

(124) Op een dergelijke positieve verplichting van de overheid is het tweede lid van art. 8 
E.V .R.M. dan niet van toepassing, hoewel deze voorwaarden tach een zekere rol kunnen spelen 
bij het bepalen van een positieve verplichting. Ret tweede lid is van toepassing op een 
inrnenging door de overheid en het Hof heeft nooit bepaa1d dat een positieve verplichting 
enke1 kan geweigerd worden onder de voorwaarden van het tweede lid van art. 8 E.V.R.M .. 
(125) E.H.R.M., 22 juni 1989, Eriksson tegen Zweden, Serie A, Vol. 156, 25; DOEK, J.E., 
Omgangsrecht- Vuga, recht, gezin en samenleving, Den Haag, 1984, 87. 
(126) Zoals hager aangehaald, geldt dat recht op toegang tot de rechter weliswaar mits de 
,inherente beperkingsmoge1ijkheden" (,inherent limitations") voor personen in een bijzon
dere rechtspositie. Deze eventuele noodzakelijke beperkingen mogen er echter niet toe leiden 
dat het recht als zodanig voor een bepaalde categorie niet bestaat (zie: E.H.R.M., 24 oktober 
1979, Winterwerp tegen Nederland, Serie A, Vol. 133 en NJ, 1980, nr. 144; DE BRUIJN
LOCKERS, M., o.c., 335). Evenwel werd de theorie van de ,inherent limitations" door het 
Europese Hof afgewezen met betrekking tot die artikelen van de Conventie, waarbij de 
beperkingsgronden uitdrukkelijk zijn geformuleerd, zoals bij art. 8 E.V.R.M.. De daar ge
noemde beperkingsgronden zijn volgens het Hof limitatief, zodat er geen ruimte bestaat voor 
,inherent limitations" (E.H.R.M., 18 juni 1971, de Landloperij-zaken, Serie A, Vol. 12, 45; 
E.H.R.M., 21 februari 1975, Golder tegen Groot-Brittannie, Serie A, Vol. 18 en NJ, 1975, 
nr. 462). Doch, aangezien bij de toepassing van de wei in het Verdrag genoemde beperkings
gronden, die trouwens zeer ruim geformuleerd zijn, aan de autoriteiten oak nag eens een ruime 
,margin of appreciation" wordt gegeven, kan de bijzondere rechtspositie tach weer een zekere 
invloed hebben. 
(127) E.H.R.M., 21 februari 1975, zaak Golder, Serie A, Vol. 18 en NJ, 1975, nr. 462. 
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B. HET OMGANGSRECHT IN NEDERLAND 

1. De omgangsregeling in de Nederlandse rechtspraak 

120. Het recht op omgang was reeds geruime tijd in de Nederlandse 
rechtspraak erkend als een recht dat voortvloeit uit het in art. 8, lid 1 . 
E.V.R.M. neergelegde recht op eerbiediging van ,family life". Ook 
voordien had de Hoge Raad in 1939 reeds gesteld dat het in het belang 
van het kind is dat de natuurlijke banden tussen ouder en kind niet 
geheel verbroken worden na echtscheiding(128). 

121. Pas ettelijke jaren later volgt de wetgever in het kader van de 
herziening van het echtscheidingsrecht in 1971(129) de inzichten van 
de Hoge Raad en voorziet dat de rechter op vordering of verzoek van 
beide ouders of een van hen een omgangsregeling kan treffen tussen 
de ouder-niet-voogd en het kind. Deze tekst gaat echter niet uit van 
een omgangsrecht als wederkerig recht van ouder en kind, maar 
formuleert het omgangsrecht als een actierecht van de ouder-niet
voogd(130). 

122~ Op 8 maart 1982 werd aan de Europese Commissie .een klacht 
over het Nederlandse omgangsrecht overgelegd(131 ). Een gescheiden 
vader had al tien jaar gepoogd een omgangsregeling met zijn zoon te 
krijgen. Het verzoek werd afgewezen op grond van het verzet hierte
gen van de moeder en de stiefvader, de spanningen die het opleggen 
van een omgangsregeling in het gezin van de moeder zou veroorzaken 
en het loyaliteitsconflict dat er voor het kind door zou ontstaan. De 
Hoge Raad der Nederlanden was van oordeel dat het belang van het 
kind in casu het zwaarste woog(132). De Europese Commissie is van 
oordeel dat: ,the present state of the legislation in the Netherlands 
does not as such provide for the legal safeguards required by article 8 
of the Convention to ensure that contact between a divorced parent not 
having custody and his or her child exists as a matter of right". De 

(128) H.R., 28 augustus 1939, NJ., 1939, 948, noot SCHOLTEN, P. 
(129) Een definitieve wettelijke regeling voor de omgang in verband met scheiding was er 
toen nog niet; wei lag een wetsvoorstel tot nadere regeling van de omgang in verband met 
scheiding (n° 18.964) bij de Staten-Generaal, waar het recht op omgang van het kind en de 
ouder die na de echtscheiding met het gezag is belast, wordt vastgelegd. 
(130) PITLO, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, I, Het Personen- en Familierecht, Amhem, 
Gouda Quint, 1989, 410. 
(131) E.C.R.M., 8 maart 1982, Hendriks tegen Nederland, Applicationnr. 8427/78, NJ., 1983, 
191. 
(132) H.R., 15 februari 1980, NJ., 1980, nr. 329. 
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inbreuk wordt echter gerechtvaardigd door lid 2 van artikel 8: ,the 
interference with the applicant's right to respect for his family life, 
being proportionate to the legitimate aim pursued, was justified under 
article 8, par. 2 as being necessary in a democratic society for the 
protection of rights and freedom of another person, namely the child 
concerned". 

123. In een latere procedure tegen Nederland was de Europese Com
missie van mening dat in een geval waar de dochter zelf emstige 
bezwaren had tegen de omgang met haar vader, de inbreuk op het 
recht op gezinsleven van de vader gerechtvaardigd was, omdat zij 
noodzakelijk was in een democratische samenleving voor de bescher
ming van de rechten en vrijheden van anderen, in dit geval, die van het 
meisje in kwestie(l33). 

124. In de veelvuldige beslissingen van de Hoge Raad terzake gaat 
het veeleer om de a.fweging van het recht op eerbiediging van familie
en gezinsleven van de in beginsel tot omgang gerechtigde ouder 
tegenover de rechten op eerbiediging van het familie- en gezinsleven 
van het kind en de ouder die het gezag heeft over het kind en bij wie 
het kind normaal verblijft. In vrijwel alle uitspraken komt de stelling 
naar voren dat ,het recht op bescherming van het gezinsleven, als 
vastgelegd in art. 8 E.V .R.M., niet met zich meebrengt dat de ge
scheiden ouder, die niet is belast met de voogdij over zijn minder
jarige kinderen, aanspraak kan maken op contacten met die kinderen, 
als deze contacten in verband met de aanmerkelijke onrust en span
ningen, welke daardoor in het gezinsleven van de kinderen zouden 
worden veroorzaakt, kennelijk in strijd zijn met hun belangen". Een 
zodanige aanspraak aan de niet met voogdij belaste ouder toekennen, 
zou in strijd zijn met de rechten die deze kinderen aan art. 8 E.V.R.M. 
ontlenen(134). Het zwaartepunt ligt dus bij de rechten die het kind 
ontleent aan art. 8 E.V.R.M.(135), hoewel ook de rechten van de 
ouder-voogd bij de afweging kunnen meespelen. 

(133) E.C.R.M., 4 juli 1983, X tegen Nederland, Applicationnr. 9018/80 enD & D 33, 9. 
(134) H.R., 2 mei 1980, N.J., 1980, nr. 537. 
(135) Aldus is de Hoge Raad op 17 juni 1988 van oordeel dat tussen de ex-echtgenoot van een 
vrouw, die het kind had erkend maar niet de biologische vader van het kind was en nimmer met 
het kind had samengewoond, noch bet kind had verzorgd, en het kind een als ,gezinsleven" in 
de zin van artikel 8 E.V.R.M. aan te merken betrekking bestaat, maar dat die betrekking van 
dien aard is dat de door de vrouw ingeroepen recbten, welke zowel zijzelf als bet kind aan die 
verdragsbepaling kunnen ontlenen, zwaarder wegen dan de voor de man uit die betrekking in 
beginsel voortvloeiende aanspraak. 
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125. Op 22 februari 1985(136) heeft de Hoge Raad beslist dat de 
kring van personen die zich tot de rechter kan wenden ten einde een 
omgangsregeling te doen vaststellen, niet beperkt is tot hen die na 
scheiding of na een verbreking van een andere op een gezinsband 
gelijkende verhouding waarin met het kind werd samengeleefd, con
tacten met het kind willen behouden(l37). Uit het voor eenieder in 
art. 8 E.V.R.M. neergelegde recht op eerbiediging van het familie- en 
gezinsleven vloeit voort dat eenieder in beginsel gerechtigd is tot 
contact met een kind dat niet met hem samenwoont, indien hij of zij in 
een zodanige betrekking tot het kind staat of heeft gestaan dat sprake 
is of is geweest van ,family life". 

126. Bij een beschikking van 10 mei 1985(138) is de Hoge Raad 
teruggekomen op eerdere restrictieve uitspraken: aan een vader die 
het kind niet had erkend en die ook geen toeziend voogd was, wordt 
een omgangsregeling toegewezen. Zoals gezegd is het doorslagge
vend element of er tussen de man en het kind een ,gezinsleven" heeft 
bestaan in de zin van art. 8 E. V.R.M. en uiteraard ofhet be lang van het 
kind zich niet tegen de omgang verzet. Opmerkelijk is toch dat een 
omgangsregeling reeds op dit moment volkomen is losgekoppeld van 
een huwelijk-dat ooit heeft btfsta:an. · · 

127. Het enkele biologische vaderschap is evenwel niet voldoende 
om aan te nemen dat er tussen de biologische vader en het kind een 
familie- en gezinsleven bestaat(139). Wileen biologische vader, zoals 
een spermadonor(140), ontvankelijk zijn in een verzoek tot vaststel
ling van een omgangsregeling, dan zullen, behalve het biologische 

(136) NJ., 1986, nr. 3. 
(137) VAN DUIJVENDIJK-BRAND, J. en WoRTMANN, S. Compendium van het Personen- en 
Familierecht, Den Haag, Kluwer-Deventer, 1995, 182: De niet met het gezag belaste ouder 
die recht op omgang heeft, is niet aileen de ouder die na een scheiding niet Ianger het gezag 
tezamen met de andere ouder uitoefent, maar bijvoorbeeld ook de van het gezag ontheven of 
ontzette onder of de man die het kind, over wie de moeder of een derde het gezag heeft, heeft 
erkend. 
(138) NJ., 1985, nr. 98. 
(139) Dit geldt ook voor de spermadonor: zie: BROEKHillJSEN-MoLENAAR, A.M.L., ,Sperma
donor en omgang", F.J.R., 1990, 30. 
(140) Zo trok eind 1988 een ongebruikelijke omgangsregeling nogal grote, publieke aandacht: 
het betrof een man die als spermadonor was opgetreden t.b.v. een vriendinnenpaar; na de 
geboorte van de baby (het resultaat van zelf-inseminatie) had hij tamelijk regelmatig als oppas 
gefungeerd; de kinderrechter achtte hem ontvankelijk in zijn verzoek; vervolgens is de 
omgangsregeling toch afgewezen als niet in het belang van het kind, aangezien de moeder 
en haar partner zich hiertegen sterk verzetten (Rb. Utrecht, 8 november en 14 december 1988, 
NJ., 1989, nr. 237). 
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vaderschap, bijkomende omstandigheden moeten worden aange
voerd, waaruit blijkt dat een gezinsleven kan worden aangeno
men(141). Een van die bijkomende omstandigheden kan de aard 
van de relatie tussen de moeder en de biologische vader zijn(142). 

128. In een recent arrest van het Hof te Amsterdam(143) wordt het 
vereiste ,family life" als bedoeld in art. 8, lid 1 E.V.R.M. evenwel 
gereduceerd tot de biologische bloedband voor het toekennen van een 
omgangsrecht in hoofde van het kind. Het Hof gaat ervan uit dat het 
kind de bijkomende omstandigheden, nl. de effectiviteitsvereiste, niet 
in de hand heeft, zodat voor het kind de drempel van de bijkomende 
omstandigheden merkelijk lager moet worden gelegd. Deze stelling, 
die het Hof toelaat het kind een omgangsrecht te verlenen met zijn 
biologische vader, zonder dat tussen hen enige werkelijke band heeft 
bestaan buiten de bloedband, wordt wel bekritiseerd.(144). Ook die
nen bij de eventuele uitoefening van het recht de rechten en de 
vrijheden van de vader te worden geeerbiedigd. 

2. De wettelijke omgangsregeling in Nederland 

129. Pas met de Wet van 13 september 1990 wordt het omgangsrecht 
gekwalificeerd als een wederkerig recht van ouder en kind: ,de op.der 
die niet tot voogd is of zal worden benoemd en het kind recht hebben 
op omgang ( contacten) met elkaar". Op grond van dit wettelijke 
omgangsrecht kan de rechter op vordering of verzoek van beide 
ouders of een van hen een omgangsregeling treffen tussen de ouder
niet-voogd en het kind. De omgang kan dan aan deze ouder-niet
voogd slechts worden geweigerd op basis van een viertal stringent 
omschreven gronden: (a) de omgang zou emstig nadeel opleveren 
voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind of (b) de 
ouder wordt kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat geacht tot 
omgang of (c) de omgang is anderszins in strijd met zwaarwegende 

(141) H.R., 26 januari 1990, N.J., 1990, m. 630. 
(142) H.R., 10 november 1989, N.J., 1990, nr. 628 en R.v.d. W:, 1989,248: hiermee is de Hoge 
Raad teruggekomen op haar eerdere rechtspraak waarbij tussen de bio1ogische vader en zijn 
kind zonder meer een familie- en gezinsleven werd aangenomen; zie ook: VAN WAMELEN, C., 
Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 316: de biolo
gische vader moet voor de ontvankelijkheid ook feitelijke banden met het kind hebben. 
(143) Amsterdam, 19 januari 1995, F.J.R., 1995, 46. 
(144) Zie: VAN WAMELEN, C., noot onder Amsterdam, 19 januari 1995, F.J.R., 1995, 46. 
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be Iangen van het kind of (d) het kind van twaalf j aar of ouder doet bij 
zijn verhoor van emstige bezwaren tegen de omgang blijken. De 
gronden onder (a) en (b) zijn in de wettekst afzonderlijk opgenomen, 
maar kunnen beschouwd worden als deelcategorieen van het meer 
algemeen bepaalde zwaarste belang van het kind. Naast het nadeel 
voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind worden 
ook de kennelijke ongeschiktheid ofhet kennelijk niet in staat zijn van 
de ouder tot omgang hiertoe gerekend. De grond onder (d) met 
betrekking tot het feit dat het kind van twaalf jaar of ouder bij zijn 
verhoor emstige bezwaren heeft doen blijken tegen omgang met zijn 
ouder, staat wat los van die onder (a), (b) en (c). Zij stoelt op de 
bezwaren van het kind zelf. 

130. De regeling voor de omgang na echtscheiding zoals zij sedert 
1 december 1990, datum van het inwerking treden van voomoemde 
wet, gold, werd quasi ongemoeid gelaten door de nieuwe Wet van 
6 aprill995(145). Enkel wat de reikwijdte van de regeling aangaat, is 
een wijziging ingevoerd. Zij is niet Ianger beperkt tot de scheidings
situatie, maar verruimd tot aile situaties waarin een ouder niet het 
gezag over het kind heeft. Dit sterke recht op omgang geldt thans ook 
in de -gevallen -dat-de- ongehuwde vader en/ of moeder het gezag niet 
heeft, de ouder( s) ontheven of ontzet zijn van het gezag, onbevoegd 
zijn tot het gezag of in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te 
oefenen, en nog niet in dit gezag zijn hersteld. 

C. HET OMGANGSRECHT IN BELGIE EN FRANKRIJK 

I. De evolutie van eenjurisprudentiele naar een wettelijke omgangs
regeling in Belgie 

131. Sedert de wet van 13 aprill995 rust op de Belgische rechter de 
nu uitdrukkelijk wettelijk vastgelegde taak om, daar waar een van de 
ouders het ouderlijk gezag uitoefent volgens het exclusieve uitoefe
ningsmodel, de wijze te bepalen waarop de ouder die dit ouderlijk 
gezag niet uitoefent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt. 

132. Voordien was weliswaar reeds sprake van een erkenning van het 
begrip ,bezoekrecht" door de wetgever, maar op een algemene erken-

(145) WoRTMANN, S., ,Ouder!ijk gezag en omgang", F.JR., 1995, 213. 
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ning en vooral op een wettelijke regeling heeft de Belgische ouder 
lange tijd moeten wachten(146). 

133. Bij gebrek aan wetgeving hadden doctrine en rechtspraak een 
autonome leer opgebouwd, met een eigen grondslag voor het om
gangsrecht en met eigen rechtsregels(147). Wanneer de ouders het 
recht van bewaring uitoefenden, ging hun omgangsrecht met het kind 
hierin op. De niet-samenlevende ouder die niet de materiele bewaring 
over zijn kind had en die derhalve onder het vroegere recht slechts 
titularis was van het recht van bewaring zonder het uit te oefenen, 
werd daarom een bezoekrecht toegekend(148), dat hem slechts (uit
zonderlijk) kon worden ontzegd, indien de uitoefening in strijd bleek 
te zijn met het belang van het kind, een begrip dat in de rechtspraktijk 
ten overstaan van de ouders eerder eng werd ge'interpreteerd. Daartoe 
werden onder meer gerekend: een reeel gevaar voor ontvoering, 
verkrachting, bedreiging voor het psychologisch evenwicht van het 
kind wat gevaarlijke reacties zou kunnen teweeg brengen, ... (149). 

134. Het geven van een wettelijke basis aan dit recht is nooit een doel 
op zich geweest bij het indienen van de opeenvolgende voorstellen die 
tot de Wet van 13 april1995 hebben geleid. Noch in de rechtspraak, 
noch in de rechtsleer hebben zich in het verleden veel problemen 
voorgedaan omtrent het principieel bestaan van een omgangsrecht van 
de niet met de uitoefening van het ouderlijk gezag belaste ouder(150). 

2. De wettelijke omgangsregeling in Belgie en Frankrijk 

135. Uitgangspunt in de discussie over het omgangsrecht in Belgie en 
Frankrijk is de vaststelling dat diegene die het ouderlijk gezag uit
oefent, in principe het recht van zorg heeft over het kind, hetgeen 

(146) GERLO, J., ,Voor een wette1ijke bekrachtiging van het bezoekrecht in Be1gie", R.W., 
1972-1973, 1657, nr. 1 en 1659, nr. 7; bovendien werden in de praktijk ook vorderingen 
inge1eid door grootouders, tantes, broers, ha1fzussen en andere derden, die elk hun recht op 
omgang met de minderjarige deden ge1den en op wier vraag de wet evenmin een antwoord gaf 
(zie onder meer: Cass., 22 september 1986, R. C.J.B., 1966, 373, noot DABIN, J.; Cass., 4 maart 
1976, Pas., 1976, 1,.372; Brussel, 23 januari 1980, J.T., 1980, 360; Antwerpen, 20 apri11988, 
Turnh. Rechts/., 1988, 175, noot GEELHAND, N.). 
(147) DE WOLF, A., o.c., 187 e.v. 
(148) DE GROOTE, W., Bezoekrecht, A.P.R., Brusse1, Larcier, 1968, 27, nr. 28; LAMPE
FRANZEN, M.-F., ,Le statut juridique de 1'enfant- Des droits de garde et de visite", Rev. 
Not. B., 1979, 276-295. 
(149) GERLO, J., Personen- en Familierecht, I, Brusse1, Story-Scientia, 1991, 386; PAUWELS, 
J., Beginselen van Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Verwantschapsrecht, III, Leuven, 
Acco, 1987, 238, nr. 19.04. 
(150) DE GROOTE, W., o.c., 28, nr. 30. 
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onder meer inhoudt dat hij en/of zij in beginsel bepaalt met wie het 
kind zal omgaan(151 ). Dit beslissingsrecht is uiteraard geen absoluut 
recht en zal in aile geval met het belang van het kind voor ogen dienen 
uitgeoefend te worden, waarbij er dan nog een zekere interactie zal 
zijn tussen de titularis en het kind. 

136. Terzake kan verwezen worden naar art. 9, lid 3 van het Inter
nationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (I.V.R.K.), dat de 
verdragstaten opdraagt om het recht te eerbiedigen van het van een of 
beide ouders gescheiden kind om op regelmatige basis met hen 
persoonlijke betrekkingen te onderhouden, tenzij dit in strijd is met 
het belang van het kind(152). 

137. Het omgangsrecht van de ouders enerzijds en dat van aile 
anderen die daarop aanspraak maken anderzijds wordt in de Belgische 
Wet van 13 april1995 afzonderlijk geregeld, omdat het omgangsrecht 
in hoofde van de ouders een bestanddeel is van hun ouderlijk ge
zag(153) en aldus een geheel andere rechtsgrond heeft dan het om
gangsrecht van aile andere personen(154). 

138. Tochkan ook-watde ouders betreft~ moeilijk betwist worden dat 
de uiteindelijke grondslag voor hun omgangsrecht eveneens in het 
natuurrecht te vinden is(155). Nochtans wordt in de wettekst van 13 
april 1995 het recht van persoonlijk contact van de ouder expliciet 
gekoppeld aan het ouderlijk gezag, zodat zelfs het bestaan van een 
juridische afstammingsband op zich onvoldoende is. Er wordt dus 
kennelijk vereist dat de ouder minstens titularis is van het ouderlijk 
gezag over de persoon, opdat hij bijvoorbeeld een bezoekrecht zou 
kunnen opeisen. 

139. Vandaar ook dat de Belgische wetgever, zoals de Franse, nog 
steeds uitgaat van een ,recht op persoonlijk contact in hoofde van de 

(151) DE WoLF, A., o.c., 196. 
(152) Art. 9, lid 3 I.V.R.K.: ,De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat 
van een ouder ofbeide ouders is gescheiden, op rege1matige basis persoonlijke betrekkingen en 
rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het be1ang van 
het kind"; Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag", 
Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1430/1, art. 375bis B.W. en Toelichting, par. 6. 
(153) Zie trouwens de wijze waarop hogerop het uitgangspunt van de discussie werd geformu
leerd. 
(154) SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, III, Leuven, Acco, 1996, 
nr. 1954. 
(155) Cass., 4 maart 1976, R.W., 1976-77,288. 
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ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent"(156). Het omgangsrecht 
wordt immers, zoals gezegd, nog steeds beschouwd als een van de 
prerogatieven van het ouderlijk gezag, dat evenwel uitgeoefend moet 
worden in het belang van het kind. Als dusdanig wordt wettelijk nog 
a1tijd niet gesproken van een omgangsrecht in hoofde van het kind 
zelf en dit niettegenstaande artikel 8 E.V.R.M. aan eenieder het recht 
op eerbiediging van zijn gezinsleven biedt(157). Niet aileen de ouder, 
maar dus ook het kind heeft recht op omgang(158). 

140. De toepassingsvoorwaarden voor dit behoud van een recht van 
persoonlijk contact in hoofde van de ouder ten aanzien van zijn kind 
zijn drieerlei. 

141. Vooreerst wordt aileen de ouder beoogd die een juridische 
afstammingsband met het kind heeft, onverschillig evenwel op welke 
grond deze is tot stand gekomen (binnen ofbuiten het huwelijk). Men 
kan s1echts titularis zijn van het ouderlijk gezag indien er een afstam
mingsband is tussen ouder en kind(159), met a1s gevo1g dat de louter 
biologische ouder, die geenjuridische afstammingsband heeft met het 
kind, doch een omgangsrecht wenst te bekomen, zijn vordering op een 
andere rechtsgrond zal moeten stoe1en. 

142. Ten tweede heeft de wetgever het uiteraard over de ouder die 
niet het ouderlijk gezag over de persoon uitoefent. Deze situatie, 
waarbij s1echts een van de ouders be1ast wordt met de uitoefening 
van het ouderlijk gezag over de persoon, is aileen moge1ijk indien 
afgeweken wordt van het principe van de gezamenlijke gezagsuit
oefening(160). 

143. Tot 1993 sprak de Franse wetgever ten aanzien van de niet met 
het ouderlijk gezag belaste ouder enkel over ,droit de visite"(161). 

(156) Volgens het nieuwe art. 374, lid 4 B.W. ,bepaalt de bevoegde rechter de wijze waarop 
de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt". 
( 157) V ANLERBERGHE, B., o.c., Jura Fa/c., 1990, 156. 
(158) E.H.R.M., Eriksson tegen Zweden, Serie A, Vol. 156, 25; DOEK, J.E., o.c., 87. 
(159) SENAEVE, P., Compendium van het Personen- enfamilierecht, II, Leuven, Acco, 1995, 
nr. 866. 
(160) Hetgeen per definitie met zich meebrengt dat het zal gaan om een ouderpaar dat niet 
samenleeft en bij wie geen overeenstemming bestaat over de organisatie van de huisvesting 
van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn 
opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzen 
(art. 374, lid 2 B.W.). 
(161) Art. 374 C.C.F. 
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Bij de meest recente wetswijziging werd deze term aangevuld met de 
woorden ,et d'hebergement"(162), en dit niet zozeer om het naast 
elkaar bestaan van die twee begrippen te beklemtonen, dan wei om te 
preciseren dat het ene een wezenlijk onderdeel kan zijn van het 
andere(163). 

144. Tenslotte kan dit persoonlijk contact in Belgie enkel om bij
zonder ernstige redenen worden geweigerd. Hiermee wordt haast 
letterlijk het Franse recht overgeschreven dat het recht op persoonlijk 
contact enkel weigert in geval van ,motifS graves"(164). 

145. Evenals in Belgie kan namelijk in Frankrijk het omgangsrecht in 
hoofde van de ouder die niet met de uitoefening van het ouderlijk 
gezag is belast hem enkel ontzegd worden om ,grove redenen"(165), 
hetgeen er dan in de Franse rechtspraak op neerkomt dat ,le droit de 
visite et d'hebergement" enkel geweigerd wordt zo het in strijd is met 
het belang van het kind(166) ofzo het niet passend voorkomt gelet op 
de omstandigheden(l67). 

146. De Belgische jurisprudentie is tot nog toe aldus gevestigd dat de 
uitoefening van het Ofngangsreclit slechts heel uitzonderlijk werd 
geweigerd(168), enkel gelet op ,het belang van het kind"(169), een 
begrip dat overigens ten overstaan van de ouders zeer eng werd 
ge'interpreteerd(170). 

147. Ook de geldende Belgische wettekst lijkt iets strenger dan de 
Franse over te komen waar bepaald wordt dat ,het recht op persoon-

(162) V66r de wetswijziging was in het artikel 374 C.C.F. enkel sprake van een ,droit de 
visite"; art. 288, lid 2 C.C.F. aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag na echtschei
ding maakte daarentegen wei reeds melding van een ,droit de visite et d'hebergement". 
(163) HAUSER, J. en HuET-WEILER, D., Traite de droit civil - La fa mille -Dissolution, Parijs, 
L.G.D.J., 1991, 789, nr. 1184. 
(164) COLOMBET, C., Droit Civil- La Famille, Parijs, P.U.F., 1994, 641, nr. 293. 
(165) Art. 288, lid 2 C.C.F.: ,Un droit de visite et d'hebergement ne peut lui etre refuse que 
pour des motifs graves" en art. 374, lid 4 C.C.F.: ,II (d.i. ,le Juge aux affaires familiales") ne 
peut lui refuser un droit de visite et d'hebergement que pour des motifs graves". 
(166) Cass.fr., 10 maart 1993, Bull. civ., I, nr. 103. 
(167) Zie in verband met het bezoekrecht van een vierjarig kind aan zijn vader, die zich in de 
gevangenis bevindt: Aix, 30 maart 1993, J.C.P., 1993, IV, nr. 2526. 
(168) Zie bijvoorbeeld: Bergen, 6 december 1990, J.T., 1991, 297; Vred. Gent, 8 december 
1988, T. Vred, 1989, 300. 
(169) GERLO, J., o.c., 386. 
(I 70) De rechtspraak verwees in haar motivering dan ook vaak gewoonweg naar het algemeen 
be grip ,belang van het kind", zonder naar het be grip ,bijzonder emstige redenen" te verwijzen 
(Rb. Nijvel, 8 september 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 206). 
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lijk contact enkel om bijzonder emstige redenen kan worden gewei
gerd"(171). De enige verandering die de Belgische wetgever op 13 
april1995 aanbracht, was de toevoeging van de verzwarende omstan
digheid ,bijzonder". Uit de Franse tekst van de Belgische wet blijkt 
dit verschil in benadering tussen Belgie en Frankrijk nog duidelijker: 
,pour des motifs tres graves"(172). 

148. Zijn de emstige redenen zoals ingevuld door de Franse recht
spraak dan niet bijzonder emstig genoeg voor de Belgische wetge
ver(l73)? 

149. Gewelddaden door de ouder, een gebrekkige mentale ontwikke
ling van de ouder, de psychologische ontwikkeling van het kind dat 
gevaar loopt, worden in de Franse rechtsleer als emstige redenen 
beschouwd, op grand waarvan het bezoekrecht kan worden gewei
gerd, terwijl de weigering van het kind, de levensstijl, de moraliteit en 
de persoonlijkheid van de ouder, het verblijf van de ouder in het 
buitenland veeleer als delicate problemen worden aangezien, die in 
concreto door de feitenrechter dienen te worden opgelost(l74). Soms 
oordeelt de rechter in dat geval dat het bezoekrecht slechts in de enge 
zin wordt uitgeoefend, hetgeen betekent dat ,le droit d'hebergement" 
niet mag uitgeoefend worden en dat het kind dus niet bij de bezoek
gerechtigde ouder mag verblijven of ovemachten. Ret bezoekrecht 
wordt dan uitgeoefend bij de ouder die het ouderlijk gezag over de 
persoon uitoefent. 

150. Zander een onderscheid te willen maken tussen bijzonder em
stige redenen ofbelang van het kind leunt de Franse wettekst daarmee 
grotendeels aan bij de ontwikkeling in de Belgische rechtspraak v66r 
de wet van 13 apri11995. 

151. Ret onderscheid tussen het Belgische en het Franse criterium 
kan aldus worden gei'nterpreteerd dat de Belgische rechter het om
gangsrecht slechts kan weigeren voor zover er ,bijzonder emstige 
redenen" voorhanden zijn, terwijl emstige redenen zouden volstaan 
om het ,recht op persoonlijk contact" van uitvoeringsmodaliteiten te 

(171) Art. 374, lid 4 B.W. 
(172) Of, zoa1s in de bespreking bij het artikel in het wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag (Gedr. St., Kamer, 1993-94, m. 1430/1, 10): ,pour des 
motifs d 'une particuliere gravite ". 
(173) DE WOLF, A., o.c., 209. 
(174) HAUSER, J. en HUET-WEILER, D., o.c., 450, m. 523. 
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voorzien(l75), daar waar de Franse rechter door een letterlijke inter
pretatie van de wettekst niet deze vrijheid heeft, vandaar de minder 
zware formulering van het vereiste voor de afschaffing van een 
bezoek- en/of(176) verblijfsrecht. 

D. EVALUATIE 

1. Toetsing aan art. 8, lid 2 E. VR.M 

152. Volgens een constante Europese rechtspraak sluit het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. het 
recht in voor een gescheiden ouder die niet het bewaringsrecht over 
het kind heeft, het kind na de ontbinding van het huwelijk op te zoeken 
en contact met hem te hebben(177), hetgeen slechts kan geweigerd 
worden indien er dwingende redenen zijn in de zin van art. 8, lid 2 
E.V.R.M. die een inmenging kunnen rechtvaardigen. Het weze hierbij 
duidelijk dat de kring van personen die zich tot de rechter kunnen 
wenden ten einde een omgangsregeling te bekomen geenszins beperkt 
is tot de uit de echt gescheiden ouder die niet met het gezag is belast, 
d()ch tev~ns_de na een verbreking van een andere op een gezinsrelatie 
gelijkende verhouding niet met het gezag belaste ouder omvat en 
trouwens eenieder die in een zodanige betrekking tot het kind staat of 
heeft gestaan(178). Het bestaan van een gezinsleven heeft automa
tisch een omgangsrecht tot gevolg(179). De overheid heeft echter 

(175) DE WOLF, A., o.c., 209. 
(176) Zie de nuancering in de boger aangehaalde rechtspraak. 
(177) E.C.R.M., 20 december 1957, Applicationnr. 172/56, Y.B. 1, 211; E.C.R.M., 10 april 
1961, Applicationnr. 911160, Y.B. 4, 198; E.C.R.M., 7 mei 1962, Applicationnr. 1329/62, Y.B. 
5, 200; E.C.R.M., 16 januari 1963, Applicationnr. 1449/62, Y.B. 6, 262; E.C.R.M., 1 april 1968, 
Applicationnr. 2699/65, Y.B. 11, 366; E.C.R.M., 12 december 1977, Applicationnr. 7911/77, 
D.R. 12, 192; E.C.R.M., 4 juli 1983, Applicationnr. 9018/80, D.R. 33, 9; E.C.R.M., 13 maart 
1980, Applicationnr. 8427/78, D.R. 18, 225. 
(178) Vgl. met de hoger aangehaalde rechtspraak van de Hoge Raad der Neder!anden dd. 22 
februari 1985 (NJ.., 1986, nr. 3). 
(179) Gezinsleven kan echter niet bij overeenkomst worden gevestigd (H.R., 5 december 
1986, NJ., 1987, nr. 957). Het gezinsleven waar het hier om gaat, moet een feitelijk gezins
Ieven zijn (geweest). Ook als partijen ten overstaan van een notaris een overeenkomst hebben 
gesloten, met daarin de belofte dat bij een eventueel verbreken van de samenleving, toch een 
omgangsregeling ten uitvoer zou worden gelegd, biedt dit de verzoeker niet altijd dat wat hij/zij 
wenst (Aldus bepaalde de Hoge Raad der Nederlanden (H.R., 5 december 1986, NJ., 1987, 
nr. 957) dat geen omgangsrecht bestond voor de vrouw ten opzichte van een kind dat in 
onderling overleg was verwekt bij haar vriendin, met wie zij vele jaren samenwoonde; de baby 
werd echter geboren twee maanden nadat zij uiteen waren gegaan; de oude notariele overeen
komst had noch een gezinsleven gevestigd, noch een recht op omgang). 
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niet de verplichting een werkelijk gebroken gezin weer bij elkaar te 
brengen(180). 

153. De Belgische en de Franse wettelijk voorziene beperkingscrite
ria lijken de toets van art. 8, lid 2 E.V.R.M. te doorstaan. 

154. Ook de uitdrukkelijk opgesomde uitzonderingscriteria, zoals 
bepaald in de Nederlandse Wet van 13 september 1990, lijken zich 
te verzoenen met deze Europese rechtspraak. 

155. Hetzelfde kan gezegd worden van het Duitse ,Recht zum per
sonlichen Umgang mit dem Kind", ook wel ,Besuchsrecht" ge
noemd, hetgeen impliceert dat de niet-Sorge-gerechtigde ouder het 
recht heeft met het kind om te gaan(181) en zeker van de zeer strenge 
Duitse rechtspraak terzake die slechts ,allenfals bei emsthafter ge
sundheitlicher Gefahrdung, kaum aber bei psychischen Schaden, zu 
einer Einschrankung des elterlichen V erkehrsrechts bereit ist". Ge
dragswetenschappers hebben in dit verband zelfs reeds op het gevaar 
gewezen dat het kind de dupe wordt van een beleid ten voordele van 
de niet-Sorge-gerechtigde ouder(182). § 171J (1) B. G.B., krachtens 
hetwelk ,Derjenige, dem die Personensorge fur das Kind zusteht, 
bestimmt den Umgang des Kindes mit dem Vater" en aldus het 
beslissingsrecht inzake het omgangsrecht ten aanzien van het buiten
echtelijk kind bij de moeder wordt gelegd, roept uiteraard meer 
vragen op. In 1981 werd deze bepaling door het Bundesverfassungs
gericht in overeenstemming met de Duitse grondwet geacht(183). 
Recent werden echter nieuwe grondwettelijke bezwaren aanhangig 
gemaakt(184). 

(180) VANLERBERGHE, B., o.c., 166. 
(181) Dit recht wordt beschouwd als een ,Restelternrecht": het komt elke ouder toe, ook 
indien hem verder aile gezag en invloed is ontnomen en beoogt het waarborgen van de 
mogelijkheid tot verdere persoonlijke contacten; ook a! bestaat er over het recht zelf geen 
onenigheid, des te meer over de invulling ervan (bezoektijden en duur, frequentie en voor
waarden staan voortdurend ter discussie, zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak). § 1634 
B.G.B. bevat terzake een zogenaamd ,Wohlverhaltenvorschrift": als een ouder zich niet aan 
dit voorschrift houdt en daardoor het kind belast of diens ontwikkeling benadeelt, kan de 
rechter ingrijpen. 
(182) VON MUNCH, E.M., Die Scheidung nach neuem Recht,- Voraussetzungen und Folgen 
der Scheidung, Unterhaltensanspriiche, Versorgungsausgleich, Sorgerecht, Scheidungsver
fahren, Mtinchen, C.H. Beck, 1980. 
(183) BverfGE, 24 maart 1981, FamRZ, 1981, 429-436. 
(184) SEIBERT, H., ,Verfassung und Kindschaftsrecht - neue Entwicklungen und offene 
Fragen", FamRZ, 1995, 461. 
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156. De regels met betrekking tot omgang na echtscheiding gelden in 
principe ook na de beeindiging van een concubinaat(185). De grand 
daarvoor is het Marckx-arrest waarin het Hof bepaalde dat artikel 8 
E. V.R.M geen onderscheid maakt tussen het wettig en het natuurlijk 
gezin. De betrokkenen genieten op gelijke wijze de bescherming van 
artikel 8 E.V.R.M .. Dat artikel heeft namelijk betrekking op iedereen 
en art. 14 E. V.R.M verbiedt discriminatie op grand van geboor
te(186). 

§ 1. Het vereiste van het wettig doel 

157. Vooral het vereiste van het wettig doel van de inmenging in de 
zin van art. 8, lid 2 E.V.R.M. wordt door de Commissie en het Hof 
bekeken. Beperkingen aan het omgangsrecht worden opgelegd in het 
belang van het kind, wat neerkomt op de bescherming van de gezond
heid en de goede zed en van het kind en de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen ( o.a. het kind). Dit wordt ook uitdrukkelijk 
bepaald in de Duitse § 1711 (2) B.G.B.: ,Wenn ein personlicher 
Umgang mit dem Vater dem Wahle des Kindes dient, kann das 
Vormundschaft entscheiden, dass dem Vater die Befiignis zum per
so_nli<;hen Umgang zusteht. ". De recentelijk bij her haling centraal 
gestelde vraag hierbij is of een rechterlijke omgangsregeling slechts 
toegekend mag worden zo zij het be lang van het kind dient, dan wei of 
het omgangsrecht slechts geweigerd mag worden zo het met het 
belang van het kind in strijd is(187), zoals § 1711 (2) B.G.B. in de 
rechtspraak veelal wordt gei'nterpreteerd(188). 

158. De algemene beperkingsgrond van de hogergenoemde Neder
landse Wet, op grand waarvan het omgangsrecht zou kunnen beperkt 
worden zo deze in strijd zou zijn met de zwaarwegende belangen van 
het kind, lijkt zich duidelijk te kunnen verzoenen met de Europese 
rechtspraak. 

(185) VANLERBERGHE, B., o.c., Jura Fa/c., 1990, 167. 
(186) VAN WAMELEN, C., o.c., 277. 
(187) De tegen dergelijke beslissingen, waarbij het omgangsrecht op gemotiveerde wijze 
wordt geweigerd, gerichte grondwettelijke bezwaren, worden door het Bundesverfassungsge
richt niet ontvankelijk verklaard, daar de a! dan niet strijdigheid van het omgangsrecht met het 
kindsbelang een feitelijke beoordeling vergt, die door het Hoogste gerechtshof enkel marginaal 
wordt getoetst. 
(188) SEIBERT, H., o.c., 1461. 
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159. Het weze wel opgemerkt dat de Franse ,motifs graves" en de 
Belgische ,bijzonder ernstige redenen" niet zomaar als synoniem 
voor ,het belang van het kind" kunnen worden beschouwd(189). De 
bijzondere redenen worden wel automatisch geacht in strijd te zijn 
met het belang van het kind, doch vormen binnen het ruim begrip van 
het belang van het kind een enge categorie. Dit blijkt onder meer uit 
de vergelijking met de Nederlandse wettekst terzake(190), waar uit
drukkelijk de redenen worden opgesomd op grond waarvan het recht 
op omgang kan worden ontzegd. 

160. Ook indien de omgang emstig nadeel zou opleveren voor de 
geestelijke of de lichamelijke ontwikkeling van het kind, zoals even
eens uitdrukkelijk voorzien onder de Nederlandse uitzonderingsbe
palingen, dient deze inderdaad te worden beperkt. Zo werd ook het 
omgangsrecht in het belang van het kind beperkt wanneer door veel
vuldige omgang het kind moeilijkheden op school kreeg en leed aan 
een gedeeltelijke leeszwakte(191). In een zaak tegen Denemarken 
weigerden een 14- en een 12-jarig kind omgang met hun moeder. 
De Commissie overwoog dat het behoud van het omgangsrecht zou 
resulteren in emstige psychische problemen en schadelijk zou zijn 
voor hun ontwikkeling. Het belang van de kinderen moest prevaleren 
op de wens van hun moeder om contact te blijven behouden(192). 

§ 2. Ernstige bezwaren van het kind tegen de omgang 

161. Op Europees vlak worden ook emstige bezwaren van het kind 
als een wettige reden in aanmerking genomen om het omgangsrecht te 
beperken. Zo achtte de Commissie een inmenging in de omgang in het 
belang van een 16-jarig meisje dat emstige bezwaren had tegen om
gang(193). In een verzoek tegen Zweden klaagde een vader erover dat 
hij geen omgangsrecht met zijn kinderen had. Er was evenwel vast
gesteld dat hij zijn kinderen mishandelde en dat een omgangsrecht een 
zware psychologische druk op de kinderen zou uitmaken. Daaren
boven wou de man zijn kinderen mee naar het buitenland nemen. 
Telkens blijkt echter dat bet toekennen van een omgangsrecht in die 

(189) DE WOLF, A., o.c., 208. 
(190) Art. 1:377 a N.B.W .. 
(191) E.C.R.M., 4 maart 1980, Applicationnr. 8236/78, EuGRZ, 1980, 458. 
(192) E.C.R.M., 7 mei 1962, App1icationnr. 1329/62, Y.B. 5, 200. 
(193) E.C.R.M., 4 juli 1983, Applicationnr. 9018/80, D.R. 33, 9; E.C.R.M., 
Applicationnr. 9989/82, NJ.B., 1984, 556. 
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gevallen zeker niet dienend was voor bet belang van het kind(194). Er 
is dus meer in bet spel dan enkel de weigerachtige houding van bet 
kind. 

162. D. ScHWAB formuleert deze problematiek als volgt: ,Das Recht 
gerat bier in ein kaum los bares Dilemma, weil einerseits die A version 
des Kindes eine psycbische Wirklichkeit darstellt, die nicht vemach
Uissigt werden kann, weil anderseits in gespannten V erhaltnissen sehr 
haufig der (kiinftig) Personensorgeberecbtigte als der eigentliche 
Urheber des kindlicben Widerwillens vermutet werden darf'(195). 
Vandaar trouwens de tendens in de vroegere rechtspraak om aan de 
wil van bet kind weinig aandacht te besteden(196). Latere recbtspraak 
is dan weer meer geneigd om de bezwaren van het kind we! in 
aanmerking te nemen, te meer daar ,ein Zwang zur Begegnung mit 
dem anderen Eltemteil schwere psychische Schiidigungen hervorrufen 
kann"(197). De huidige recbtspraak van het Bundesverfassungsge
richt is dan ook in die zin gevestigd dat de wil van het kind slecbts van 
doorslaggevende aard zal zijn, zo deze tevens bet belang van het kind 
doet blijken(198). 

163. Ook in BelgiiHijkt het in ieder geval, zelfs na ae invoering van 
een wettelijk omgangsrecht met de Wet van 13 april1995, nog steeds 
ondenkbaar dat de weigering van het kind op zich een bijzonder 
emstige reden zou uitmaken op grond waarvan het ,recht op persoon
lijk contact" kan worden geweigerd of opgescbort(199). Ook in de 
Franse rechtspraak beeft het kind geen veto zonder meer ten opzicbte 
van het recht van zijn ouder(200). Zelfs in Nederland waar de emstige 
bezwaren van bet kind van twaalf jaar of ouder tegenover bet om
gangsrecht als wettelijke uitzondering is voorzien, wordt dit niet 

(194) E.C.R.M., 12 december 1977, Applicationnr. 7911/77, D.R. 12, 192. 
(195) SCHWAB, D., Handbuch des Scheidungsrechts, Munchen, Vahlen, 1995, 625. 
(196) BayObLG, FamRZ, 1965, 154-158; BayObLG, ZfJ, 1968, 145; OLG Frankfurt/M., 
FamRZ, 1966, 258; AG Ravensburg DAVorm, 1975, 242; LG Mannheim, 12 november 1971, 
N.J. W:, 1972, 950. 
(197) B.G.H., 24 oktober 1979, FamRZ, 1980, 131-133; AG Bad Iburg, 1 april1987, FamRZ, 
1988, 537-541; OLG Hamburg, 3 juli 1990, FamRZ, 1991, 471-472. 
(198) BverfGE, 5 februari 1993, FamRZ, 1993, 662-663: ,Voraussetzung dafiir ist, dass das 
Kind im Verfahren die Miiglichkeit erhiilt, seine persiinlichen Beziehungen zu den Eltem 
erkennbar werden zu lassen; der Kindeswille kann in doppeltem Zusammenhang eine Rolle 
spielen, einmal bei der Umgangsregelung selbst, zum anderen bei der Frage, ob eine getroffene 
Umgangsregelung zwangsweise durchgeftihrt werden soli.". 
(199) VAN HuLLE, H., ,Omgangsrecht: organisatie en modaliteiten", Jura Fa/c., 1983-84, 
313, nr. 8; DE WOLF, A., o.c., 210. 
(200) Cass. fr., 7 oktober 1987, Bull. civ., 1987, nr. 190. 
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ge"interpreteerd als een recht van het kind om elke omgang te weige
ren(201). De rechtspraak van de Hoge Raad doet immers telkenmale 
blijken van een afweging van het recht op eerbiediging van het 
familie- en gezinsleven van de in beginsel tot omgang gerechtigde 
ouder enerzijds tegenover de rechten op eerbiediging van het familie
en gezinsleven van het kind en de ouder die gezag heeft over het kind 
en bij wie het kind normaal verblijft anderzijds(202). 

164. Ben steeds opduikende delicate vraag in dit verband is dan wel 
of de gerechtsdeurwaarder het kind ,manu militari" kan dwingen met 
hem mee te gaan, indien het kind zich daartegen verzet. Zowel de 
Belgische(203) als de Nederlandse rechtsleer(204) pleiten voor een 
dergelijke mogelijkheid, daar de beslissing op geen enkele andere 
manier werkelijk zal kunnen worden uitgevoerd, hetgeen eigenlijk 
neerkomt op een omgangsplicht in hoofde van het kind ten overstaan 
van de ouder die zijn omgangsrecht uitoefent. In Belgie en Frankrijk 
kan deze omgangsplicht dan aangezien worden als een evident gevolg 
van de minderjarigheid en van het ouderlijk gezag. 

165. Daarbij zijn echter de persoonlijkheids- en mensenrechten van 
het object van die beslissing, het kind, in het geding, waarvan kan 
worden gezegd dat zij moeten gerespecteerd worden naarmate het 
kind ouder wordt. Men zal dus bij het uitwerken van het kader van de 
uitoefening van het omgangsrecht sowieso rekening dienen te houden 
met de persoonlijkheidsrechten en de mening terzake van het kind, 
een ,inspraakrecht" gekoppeld aan zijn leeftijd. Ook in de Duitse 
rechtspraak terzake weegt vanaf een zekere leeftijd het reeds hoger 
aangestipt zelfbeschikkingsrecht van de oudere minderjarige zwaar
der door(205). 

166. In de hypothese dat het kind de hem opgelegde omgang blijft 
weigeren en dat de ouder die het recht van bewaring uitoefent zich zelf 
niet tegen het bezoekrecht verzet en bovendien het kind motiveert tot 
het uitoefenen ervan, zou dit echter betekenen dat elke uitoefening 
toch onmogelijk wordt door de loutere wil van het kind. Het aanvaar-

(201) VAN DUYVENDJJCK-BRAND, J. en WORTMANN, S.F.M., Compendium van het Personen
en Familierecht, Den Haag, Kluwer-Deventer, 1991, 118, nr. 105. 
(202) Voor een groot aantal beslissingen van de Hoge Raad terzake: zie: N.J, 1982, nrs. 557-
562. 
(203) DE WOLF, A., o.c., 214. 
(204) VAN WAMELEN, C., noot onder Amsterdam, 19 januari 1995, F.JR., 1995, 46. 
(205) B.G.H., 24 oktober 1979, FamRZ, 1980, 131-133. 
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den van de stelling dat de wil van het kind primeert, betekent immers 
de erkenning van een vetorecht van het kind op de uitoefening van de 
rechterlijke beslissing. 

167. Toch wordt, onder meer in de Belgische rechtspraktijk deze 
oplossing verkozen hoven de dwang op de persoon van het kind, 
hetgeen niet alleen blijkt uit de pragmatische oplossing die door de 
gerechtsdeurwaarders wordt gekozen(206), maar tevens in het recente 
arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 11 maart 1994(207) 
naar voren komt, waar wordt gesteld dat het belang van het kind ( dat 
de beslissing niet wordt uitgevoerd) primeert op de uitvoering van de 
beslissing die noodzakelijkerwijze gepaard gaat met de uitoefening 
van dwang op het kind(208). 

§ 3. De noodzaak in een democratische samenleving 

168. Wat betreft de noodzaak in een democratische samenleving, gaf 
de Commissie haar opvatting zeer duidelijk weer in het rapport 
Hendriks in verband met de weigering van een omgangsrecht aan 
een gescheiden vader. De Nederlandse rechtbanken stelden vast dat er 
een emstige conflictsituatie was tussen de ouger§._ f!et kind yerbleef in 
eeJJ. hali:ilonieusgezin-en was-de huidige echtgenoot van zijn moeder 
als zijn vader gaan beschouwen. Het kind had zijn vader gedurende 
vijf jaar niet meer gezien. 

169. De Commissie wees erop dat ze niet de bedoeling had haar eigen 
beslissing in de plaats te stellen van de beslissingen van de bevoegde 
rechtbanken. Haar taak was de beslissing die deze rechtbanken in hun 
discretionaire bevoegdheid hadden genomen, te beoordelen in het 
licht van art. 8 E. V.R.M(209). 

170. De Commissie oordeelde vervolgens dat de wet in een demo
cratische samenleving o.a. als zeer belangrijke taak heeft waarborgen 
te bieden voor de bescherming van kinderen en vooral van jonge 

(206) MoREAUX, J.-C., ,Het hoede- en bezoekrecht", Ger. Deurw., 1992, 130 e.v .. 
(207) Cass., 11 maart 1994, A.J.T., 1994-95, noot UYTENDAELE, R. en E.J., 1995, 82, noot 
DEKELVER, K .. 
(208) Wei wordt het verbod op uitvoering en dwang !outer als een modaliteit van het 
omgangsrecht geformuleerd en niet zozeer als een beperking op de uitoefening van een 
omgangsrecht, ook a! brengt deze theoretische beschouwing in de praktijk weinig aarde aan 
de dijk, aangezien het resultaat blijft dat toch het recht zelf- minstens voor een bepaalde 
periode - onuitvoerbaar wordt verklaard. 
(209) VANLERBERGHE, B., o.c., 162. 
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kinderen die wegens hun leeftijd zeer kwetsbaar zijn, tegen de ge
varen van een echtscheiding van hun ouders en tegen de psychische 
problemen die daaruit voortvloeien. Dat doel kan bereikt worden door 
het kind weg te houden van situaties die schadelijk kunnen zijn voor 
de psychische ontwikkeling door het bestaan van een loyaliteitscon
flict ten opzichte van een van zijn ouders of ten opzichte van heiden en 
door het feit dat de ouders onvermijdelijk druk zullen uitoefenen zodat 
het kind zal lijden onder een gevoel van onzekerheid en pijn. De 
Nederlandse rechtbanken vonden het belangrijk voor het welzijn van 
het kind, het buiten de problemen tussen de echtgenoten te houden. De 
weigering van het omgangsrecht was volgens de Commissie nood
zakelijk in een democratische samenleving(210). 

171. Inherent aan de toetsing van de noodzaak van een maatregel, is 
na te gaan of de maatregel evenredig is aan het gestelde doe!. In 
Nederland spreekt men in dit verband wel eens van het ,haalbaar
heidscriterium": omgang wordt geweigerd wanneer een omgangs
regeling niet haalbaar is. De Commissie bepaalde dat een omgangs
recht niet ontzegd mag worden ,on the sole ground that to grant 
access might create tension in the new family". Wanneer de onhaal
baarheid echter weerslag heeft op het belang van het kind, kan die wel 
een grand zijn tot ontzegging van het omgangsrecht(211). 

2. Ook een omgangsrecht in hoofde van het kind? 

172. De Belgisch-Franse opvatting waarbij het omgangsrecht aange
zien wordt als een recht van contact tussen twee personen dat enkel 
kan bestaan in hoofde van een ouder ten aanzien van zijn minderjarig 
kind als een van de prerogatieven van zijn ouderlijk gezag, staat 
lijnrecht tegenover de Europese opvatting die, gelet op het krachtens 
art. 8, lid 1 E.V.R.M. aan eenieder toekomende recht op eerbiediging 
van zijn gezinsleven, een eigen recht op omgang in hoofde van de 
minderjarige erkent(212). 

173. En dit terwijl in beginsel elke weigering om aan het kind een 
omgangsrecht toe te kennen, dient gegrond te zijn op art. 8, lid 2 
E.V.R.M.: de inmenging moet bij wet bepaald zijn, moet nodig zijn in 
een democratische samenleving en beantwoorden aan een wettig doel. 

(210) E.C.R.M., 8 maart 1992, Rapport nr. 8427178, NJ., 1983, nr. 191, 25-26. 
(211) DE BOER, J., ,Omgang a1s mensenrecht", NJ.B., 1982, 1128. 
(212) VANLERBERGHE, B., o.c., 156. 
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Hoger werd de positieve verplichting die art. 8 E.V.R.M. oplegt om in 
een omgangsrecht te voorzien reeds benadrukt(213). 

174. Zoals eveneens hoger aangehaald, wordt in Nederland het om
gangsrecht pas met de Wet van 13 september 1990 geformuleerd als 
een wederkerig recht van ouder en kind: ,de ouder die niet tot voogd 
is of zal worden benoemd en het kind recht hebben op omgang 
( contacten) met elkaar". 

175. Doch zowel in Nederland, Belgie, Frankrijk en Duitsland stuit 
men op het fundamentele probleem van de principiele procesonbe
kwaamheid van de minderjarige, en dit niettegenstaande het feit dat de 
minderjarige overeenkomstig art. 6 E.V.R.M. over een recht van 
toegang tot de rechter beschikt dat de bescherming van zijn recht 
zou waarborgen. 

176. Zo kan de Nederlandse rechter op grond van het nu wederkerig 
geformuleerd wettelijk omgangsrecht enkel op vordering of verzoek 
van beide ouders of een van hen een omgangsregeling treffen tussen 
de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder en het kind. Over 
het kind, · dat eveneens een-recht-op- omga11g- heeft, wordf tefzake 
niet gerept. Tot de inwerkingtreding op 1 december van de Wet van 
13 september 1990 werd zelfs een informele rechtsingang voor min
derjarigen niet overwogen(214). Ret recht wordt dus uitdrukkelijk 
door de Nederlandse wet vastgelegd, maar er kan geen beroep op 
worden gedaan. Er wordt gewoon zoveel als mogelijk rekening ge
houden met de belangen van het kind. Men kan zich hierbij wel 
afvragen waar dan het verschil ligt met de Belgische opvatting dat 
het omgangsrecht een recht van de ouder is dat uitgeoefend moet 
worden in het belang van het kind(215). 

177. Toch heeft de minderjarige sedert de hogergenoemde Wet van 
13 september 1990 ,houdende een nadere regeling van de omgang in 
verband met scheiding" wel een informele toegang tot de rechter. De 
minderjarige van twaalf jaar en ouder heeft de mogelijkheid om de 
rechter op informele wijze van zijn wensen ten aanzien van een 
omgangsregeling te doen blijken. Aldus kan de minderjarige zijn 
vragen bijvoorbeeld door middel van een telefoontje of een brief 

(213) ADRIAANSENS, K., o.c., 1112, nr. 26. 
(214) VAN WAMELEN, C., o.c., 426. 
(215) VANLERBERGHE, B., o.c., 157. 
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aan de rechter Iaten geworden. De rechtbank kan dan, na het kind en 
eventueel de ouders te hebben gehoord, en indien zulks het be lang van 
de minderjarige van twaalf jaar of ouder dient, ambtshalve een om
gangsregeling vaststellen of een bestaande omgangsregeling wijzi
gen(216). De rechter kan echter ook nalaten een ambtshalve beschik
king te geven en derhalve de toestand bij het oude laten, hetgeen hij de 
minderj arige mondeling of schriftelijk kan mededelen. De rechter is 
dus geenszins gehouden een beslissing te nemen, met als gevolg dat 
de minderjarige afhankelijk is van de bereidheid van de rechter om op 
zijn verzoek te reageren(217). 

178. De minderjarige heeft dus, ook in Nederland, behoudens de in de 
wet genoemde uitzonderingen, geen zelfstandige rechtsingang tot de 
nationale rechter indien een van zijn rechten uit het E.V.R.M. worden 
geschonden, zodat de wettelijke rechtspositie niet beantwoordt aan 
art. 6 E.V.R.M., ook al wordt in de Nederlandse jurisprudentie vaak 
een oplossing gevonden voor dit probleem(218). 

179. Naar Belgisch recht heeft de minderjarige zelf geen omgangs
recht, al erkennen de meeste auteurs, in navolging van de intematio
nale verdragen, wei het bestaan van een eigen recht op omgang in 
hoofde van de minderjarige. In de regel beschikt hij ook niet over de 
mogelijkheid zich zelfstandig en rechtstreeks tot de rechter te wenden, 
maar is hij aangewezen op zijn wettelijke vertegenwoordiger(219). 

180. In ieder geval heeft het geen zin de minderjarige een recht op 
omgang met bepaalde personen toe te kennen indien hij dat recht niet 
zelf en zelfstandig kan uitoefenen(220). 

(216) Zie: de artikelen 1:162a en 1:171a N.B.W.; ingevolge art. 934c Rv. komt de minder
jarige in deze zaken echter geen recht van hoger beroep toe. 
(217) Er is dan ook veel kritiek op deze informele rechtsingang; zie onder meer DE LANGEN, 
M., ,Een rechtsingang voor kinderen?", N.JB., 1988,229 en ,Rechtsingang: voor en hulp aan 
kinderen", NJ.B., 1993, 244; DOEK, D.E., ,De ,definitieve" regeling van het omgangsrecht: 
een weerbarstige kwestie", F.J.R., 1992, 33; QUIK-SCHUIJT, A.C., ,De eerste ervaringen met 
het nieuwe omgangsrecht", F.J.R., 1992, 35. 
(218) Zie: DE BRUIJN-LOCKERS, M.L.C.C., o.c., 346; zie bijvoorbeeld: Hof Arnhem, 19 januari 
1993, F.J.R., 1993, 195, waarbij het Hofte Arnhem in de zogenaamde ,Martijntje-beschikkin
gen" aan de processuele onbekwaamheid van de minderjarige is voorbijgegaan met een beroep 
op de fundamentele rechten van de minderjarige. 
(219) BALLET, D. en WYLLEMAN, A., ,Proceswaarborgen voor mindeijarigen in procedures die 
hen aanbelangen", R. W., 1989-90, 812; zie voor een toepassing: Gent, 5 december 1988, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1990, 69. 
(220) ADRIAANSENS, K., o.c., 1108; CAPPELAERT, G, SPIESSCHAERT, F. en VERHELLEN, E., ,Het 
V.N.-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en zijn directe werking in het Belgische 
(interne) recht" (noot onder Gent, 13 april1992), R. W, 1992-93, 230. 
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181. Het Duitse ,Beschwerderecht" dat de minderjarige, vanaf de 
leeftijd van veertien jaar, krachtens §59 F.G.G. in aile materies die 
zijn persoon betreffen, geniet, is weliswaar reeds een positief gege
ven. Het laat de minderjarige toe, onder meer inzake omgangsrecht, 
beroep aan te tekenen tegen een dergelijke beslissing(221 ). Ook uit dit 
bezwaarrecht volgt echter geen eigen vorderingsrecht. 

182. Tegen een persoonlijk omgangsrecht in hoofde van het kind 
wordt als argument aangehaald dat dit omgangsrecht een plicht in
houdt voor diegene met wie het kind de omgang heeft verkregen. 
Dergelijke verplichting zou een schending van het recht op persoon
lijke vrijheid betekenen van die ouder die geen omgang wenst met het 
kind(222). Toch zou men ook in dit geval een nuance kunnen aan
brengen(223). Het bestaan van het recht op persoonlijk contact in 
hoofde van het kind houdt op zich geen beperking in voor het recht 
van persoonlijke vrijheid van de ouder. Aileen wanneer dit recht 
effectief wordt uitgeoefend kan de persoonlijke vrijheid van de ouder 
werkelijk in het gedrang komen. Derhalve zal het nodig zijn bij de 
uitoefening rekening te houden met het belang van het ouder(224). 

III. Het hoorrecht van minderjarigen 

A. HET HOORRECHT VAN MINDERJARIGEN IN INTERNATIONAAL 

VERDRAGSRECHTELIJKE CONTEXT 

183. Zoals hoger reeds aangeduid, worden minderjarigen meer en 
meer beschouwd als volwaardige rechtssubjecten, als dragers van 
rechten en plichten. Minderjarigen worden alsmaar mondiger en 
steeds sterker wordt dan ook de behoefte gevoeld om de bescher
mingsgedachte, die ten grondslag ligt aan de handelings- en proces
onbekwaamheid van de minderjarigen, te verlaten(225). Deze evolu
tie gaat onafwendbaar gepaard met een herdefiniering van het ouder-

(221) FIEGE, M.,De autonomie van de minderjarige in het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1993, 
132. 
(222) SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, III, I.e., 228, nr. 2157. 
(223) DE WOLF, A., o.c., 252. 
(224) VANLERBERGHE, B., o.c., 156. 
(225) VERHELLEN, E., ,Een zich wijzigend kindbeeld en zijn implicaties in het recht en de 
regelgeving", in Van jeugdbeschermingsrecht naar jeugdrecht?, BALLET, D., CAPPELAERE, G., 
ELIAERTS, C., GERLO, J. VERHELLEN, E. en WYLLEMAN, A., Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1990, 3. 
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lijk gezag. In de voorbije decennia zijn de gehanteerde opvoedings
praktijken en -theorieen namelijk sterk gewijzigd en worden kinderen 
meer en meer betrokken bij de belangrijke beslissingen die hen 
betreffen. 

184. De invoeging van een wettelijk hoorrecht voor minderjarigen is 
daarvan ook het logische gevolg. 

185. Een belangrijke stap in de evolutie naar een volwaardig statuut 
voor het kind werd gezet op 20 november 1989, toen door de Alge
mene V ergadering van de V erenigde N aties het reeds vernoemde 
,Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind" (I.V.R.K.) 
met eenparigheid van sternrnen werd goedgekeurd. De onderhande
lingen gaan terug tot v66r de Tweede Wereldoorlog. Art. 12 van dit 
Verdrag schrijft voor ,dat Staten die partij zijn, aan het kind, dat in 
staat is zijn ofhaar eigen mening te vorrnen, het recht verzekeren die 
mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betref
fen, waarbij dan aan de mening van het kind passend belang wordt 
gehecht in overeensternrning met zijn of haar leeftijd en rijpheid; 
hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden 
gehoord in iedere gerechtelijke en administratieve procedure die het 
kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een 
vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze 
die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht. ". 

186. Art. 12 I.V.R.K. is in die zin iets nieuws onder de zon, dat het 
op vrij algemene wijze de staten verplicht het recht op vrije menings
uiting te verzekeren aan het kind dat daartoe in staat is, waaraan dan 
het nodige gewicht, volgens de leeftijd en maturiteit van het kind, zal 
worden toegekend(226). Ten einde dit recht op inspraak te verwe
zenlijken, wordt in de tweede alinea bepaald dat de staten het kind de 
mogelijkheid moeten geven gehoord te worden in juridische en ad
ministratieve procedures waarbij het betrokken is. Dit kan in persoon 
of door toedoen van een vertegenwoordiger in een geschikte instel
ling, in overeenstemming met de procedureregels van nationaal recht. 

187. Een vaak voorkomende burgerrechtelijke procedure die de min
derjarige ongetwijfeld aanbelangt, is onder meer die waarin de ge-

(226) IIAMERL YNCK, R., ,Eindelijk een intemationale conventie over de rechten van het kind", 
in Rechten van ldnderen - Een tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent naar aanleiding van 
de UNO-Conventie voor de rechten van het kind, VERHELLEN, E., SPIESSCHAERT, F. en 
CATRYSSE, L. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989, 218. 
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zagsuitoefening bij ( echt)scheiding wordt georganiseerd. Er dient 
aldus onderzocht te worden op welke wijze en in welke mate het kind 
in respectievelijk het Nederlandse, het Belgische, het Franse en het 
Duitse rechtssysteem betrokken wordt bij de besluitvorming met be
trekking tot die gezagsuitoefening. 

188. Er dient op gewezen te worden dat het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind, in tegenstelling tot de V erklaring van de Rechten van 
het Kind, juridisch bindende kracht heeft. Dit mag ons echter niet 
doen besluiten aan elke regel van het verdrag dezelfde juridische 
afdwingbaarheid toe te kennen. Naast de bepalingen die onbetwist
baar juridisch bindend zijn, zijn er de zogenaamde intentieverklarin
gen en de formuleringen waarbij de lid-staten zich slechts verbinden 
aangepaste maatregelen te nemen(227). 

189. De vraag of art. 12 I.V.R.K. rechtstreekse werking heeft, is 
betwist(228). Gesteld wordt dat dit artikel, wat het principe betreft, 
voldoende duidelijk en precies geformuleerd is om directe werking te 
hebben, doch dat, wat de modaliteiten betreft, een aanpassing van de 
wet noodzakelijk is met het oog op de rechtszekerheid(229). 

190. Ret Franse Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat art. 12 
I.V.R.K. geen directe werking heeft(230). De meerderheid van de 
Belgische feitenrechters blijkt daarentegen aan art. 12 I.V.R.K. zonder 
voorbehoud rechtstreekse werking toe te kennen(231 ). 

(227) VERHELLEN, E., Conventie van de rechten van het kind, Leuven, Garant, 1991, 83. 
(228) PoELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen", in De hervorming van de echt
scheidingsprocedure en het hoorrecht van mindeljarigen, SENAEVE, P. en PINTENS, W. (eds.), 
Antwerpen-Ape1doom, Maklu, 1994, 39. 
(229) CAPPELAERE, G., VERHELLEN, E. en SPIESSCHAERT, F., o.c., 230-232; KRINGS, E., ,La 
mise en oeuvre de Ia convention des Nations Unies sur les droits de I' enfant en droit interne", 
in La Convention sur les droits de /'enfant et Ia Belgique, MEULDERS-KLEIN, M. Th. (ed.), 
Brussel, Story-scientia, 1992, 84. 
(230) Cass. fr., 10 maart 1993, Rec. Dalloz, 1993, 361, JC.P., 1993, I, nr. 3688, noot 
RUBELLIN-DEVICHI, J. en R.T.D. civ., 1993, 341, noot HAUSER, J.; Cass.fr., 2 juni 1993, 
R.T.D. civ., 1993, 572, noot HAUSER, J.; NEIRINCK, C. en MARTIN, P.-M., ,Un traite bien 
maltraite- A propos de !'arret LeJeune (~s.fr., 10 mars 1993)", JC.P., 1993, I, nr. 3677. 
(231) Gent, 13 april1992, R. W:, 1992-93, 229; Kort Ged. Brusse1, 10 september 1993, J.D.J, 
1993, 30; Kort Ged. Namen, 1 maart 1994, JD.J, 1994, 42. 
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B. HET HOORRECHT VAN MINDERJARIGEN IN NEDERLAND 

191. In Nederland is op basis vanhetrapport Wiarda op 2juni 1982 de 
Wet aangenomen ,houdende nadere regeling van het horen van 
minderjarigen in hen betreffende burgerlijke zaken", in werking 
getreden op 5 juli 1982 en waarbij een aantal rechtsplegingen werden 
aangepast(232). 

192. Het bij voomoemde wet ingevoerde artikel 902b Rv. schrijft 
voor dat, in zaken betreffende de ouderlijke macht, voogdij en hand
lichting(233), de rechter geen beslissing neemt dan nadat de minder
jarige van twaalf jaar of ouder, in de gelegenheid is gesteld hem zijn 
mening kenbaar te maken, althans dan nadat deze daartoe behoorlijk 
is opgeroepen, tenzij dit in verband met de lichamelijke of geestelijke 
toestand niet mogelijk is. Wel worden uitzonderingen voorzien met 
betrekking tot een aantal minder belangrijke bepalingen, zoals de 
benoeming van een bijzondere curator, de voorlopige ondertoezicht
stelling, e.d .. 

193. De rechter is tevens bevoegd minderjarigen onder twaalf jaar te 
horen in burgerrechtelijke aangelegenheden. 

194. Niettemin behoeft een minderjarige van deze hem geboden 
aangelegenheid geen gebruik te maken. Laat de minderjarige, na 
een tweede keer te zijn opgeroepen, opnieuw na te verschijnen, dan 
kan de zaak zonder hem worden behandeld. 

195. De rechter kan echter bevelen dat de minderjarige voor hem 
wordt gebracht(234). Niettegenstaande het inlassen van deze laatste 
bepaling in de memorie van toelichting als volgt wordt toegelicht: 

(232) Aldus heeft de hoorwet in het W.v.Rv. een nieuw artikel 902b ingevoegd en een aantal 
andere artikelen aangevuld c.q. verbeterd. Ook in het B.W. vonden wijzigingen plaats. In het 
echtscheidingsrecht is thans het oude art. 167 vervallen, waarin werd gesteld dat het kind van 
veertien, later twaalf jaar en ouder, zo mogelijk moest worden gehoord terzake van de 
voogdijtoewijzing na de echtscheiding van zijn ouders en inzake eventuele omgangsregelin
gen. Ret vierde lid van art. 227 met betrekking tot het verplicht horen van kinderen inzake de te 
hunnen opzichte voorgenomen adoptie, is eveneens vervallen. Ook de Pleegkinderwet werd 
aangepast. Nu er immers een algemene ,hoorplicht" of zo men wil een ,algemeen hoorrecht" 
van minderjarigen is opgenomen in het burgerlijk procesrecht, heeft het geen zin meer om bij 
de afzonderlijke civielrechtelijke onderdelen van het familierecht, zoals bijvoorbeeld echt
scheiding en adoptie aparte hoorregelingen op te nemen (PITLO, A., Personen- en familierecht, 
(bewerkt door VANDER BURGHT, Gr. en ROOD-DE-BOER, M.), Arnhem, Gouda Quint, 1996, 
498). 
(233) Cfr. het opschrift van de 7e titel van Boek III. 
(234) Art. 902b, lid 4 Rv .. 
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,De hoorregel moet aldus worden begrepen, dat de rechter weliswaar 
verplicht is de minderjarige in de gelegenheid te stellen hem zijn 
mening kenbaar te maken, maar dat de minderjarige niet behoeft te 
verschijnen, indien hij hiertoe niet bereid is. Ik kan mij echter voor
stellen, dat de rechter in het algemeen de bevoegdheid zou willen 
hebben om het kind toch te horen, ook al wenst dit kind zelf niet te 
verschijnen. ", volgen hevige reacties in de rechtsleer(235). De reden 
voor het opnemen van deze bepaling ligt in de vrees dat een kind, ten 
gevolge van de signalen die het ontvangt uit zijn directe omgeving, 
ervan afziet om met de rechter te gaan praten of kortweg door zijn 
omgeving ervan weerhouden wordt om gehoor te geven aan de oproep 
om voor de rechter te verschijnen. Het is dan ook in die context dat 
art. 902b, lid 4 Rv. niet aan de minderjarige, maar aan de rechter zelf 
een verplichting oplegt. Een verplichting aan het kind opleggen om de 
rechter zijn visie te geven zou immers volstrekt verwerpelijk 
zijn(236). Art. 902b, lid 4 Rv., inhoudende dat de rechter kan bepalen 
dat een minderjarige bij hem wordt gebracht, kan bijgevolg slechts 
aldus worden verstaan als ingegeven door de gedachte dat, als de 
rechter aanwijzingen meent te hebben dat de minderjarige belemmerd 
wordt in een wel bij hem levende behoefte tot inspraak, de rechter 
deze belemmering van ouaers of voogden moet kunnen doorbreken. 

196. De rechter bepaalt vrij welk belang hij aan de mening van de 
minderjarige hecht(237). Hij moet geenszins motiveren waarom zijn 
beslissing al dan niet met de wensen van het kind overeenstemt. 

(235) Zie o.a.: DE LANGEN, M., ,Verplicbt kinderen boren", N.l.B., 1982, 938; RUTGERS VAN 
DER LOEFF, M., ,Verplicbt boren zinvol", NJ.B., 1983, 216; VAN WAMELEN, C., Ouderschap 
en ouderlijk gezag na scheiding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 471; ook bij de parlementaire 
bebandeling van de ontwerptekst van art. 902b Rv. bleek reeds duidelijk dat niet iedereen 
onverdeeld gelukkig was met dit voorstel: vooral bet feit dat, i.g.v. dit vierde lid van art. 902b 
Rv., een kind ,met politionele dwang" voor de recbter gebracbt zou kunnen worden, ging 
sommigen veel te ver, maar de oppositie beeft niet mogen baten (VAN WAMELEN, C., o.c., 472). 
(236) RUTGERS VANDER LOEFF, M., o.c., 216. 
(237) Daar waar met betrekking tot de vraag ,wie bet kind moet boren" in bet bogergenoemde 
rapport Wiarda van 1971 kennelijk aileen aanjeugdrecbters werd gedacbt, die daartoe speciaal 
zouden opgeleid moeten worden (zie voor een kritiek bierop: DE LANGEN, M., o.c., 934), en 
waarbij over bet boofd gezien wordt dat gezagsvoorzieningen en gezagsbeperkende of 
-ontnemende maatregelen niet aileen door jeugdrecbters worden bebandeld, gaat bet in de 
Wet van 2 juni 1982 om ,aile recbters" zonder meer, waarbij dan alweer de vraag opduikt ofzij 
(zo zij er a1 toe bereid zijn) in staat zijn om de kinderen te boren en of dit niet bet gevaar met 
zicb brengt dat zij zicb bier gemakkelijk zullen vanaf maken door bijvoorbeeld een briefje van 
een advocaat dat bet kind niet wil komen, te accepteren ofbet gesprek zo glad te Iaten verlopen, 
dat bet kind zicb met recbt bedrogen voelt (zie: DE LANGEN, M., o.c., 937). 
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197. De minderjarige, die door het louter horen geen procespartij 
wordt, kan geen beroep aantekenen(238). 

198. Op 8 januari 1992 werd een wetsvoorstel ,tot herziening van het 
procesrecht inzake van personen- en familierecht(239)" ingediend, 
waarin een nieuw artikel 809 Rv. bepaalt: ,In zaken betreffende 
minderjarigen, uitgezonderd die welke het levensonderhoud van een 
minderjarige betreffen die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft 
bereikt, beslist de rechter niet dan na de minderjarige van twaalf jaar 
en ouder in de gelegenheid te hebben gesteld hem zijn mening 
kenbaar te maken, tenzij het naar het oordeel van de rechter een zaak 
van kennelijk ondergeschikt belang betreft. De rechter kan de min
derjarigen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, in de 
gelegenheid stellen hem hun mening kenbaar te maken op een door 
hem te bepalen wijze. Hetzelfde geldt in zaken betreffende het levens
onderhoud van minderjarigen die de leeftijd van zestienjaren nog niet 
hebben bereikt". Hieruit is dan de actuele, vereenvoudigde Neder
landse hoorwetgeving voortgekomen, zonder dat het evenwel de 
bedoeling was het karakter en de inhoud van de voorheen bestaande 
regeling te wijzigen(240). Het oude artikel 902b Rv. is door de wet 
van 7 juli 1994 (in werking getreden op 1 april1995) opgeheven. Van 
het betwiste vierde lid van voomoemde bepaling, zijn geen sporen 
meer terug te vinden in het nieuwe art. 809 Rv .. 

199. Aan de procesonbekwaamheid van de minderjarige wordt even
wei niet getomd. 

C. HET HOORRECHT VAN MINDERJARIGEN IN BELGIE EN FRANKRIJK 

200. Ook in Belgie en Frankrijk heeft de opmars van de toenemende 
rol van het kind in het kader van procedures die hem aanbelangen 
geleid tot een zelfstandig recht op inspraak(241 ), waarbij het de 
bedoeling is dat de rechter, ten einde het belang van de minderjarige 
te laten gelden, een onafhankelijke stem hoort, die duidelijk te onder
scheiden is van de raadslieden van de ouders. 

(238) FIEGE, M., o.c., 83-84. 
(239) Zie voor voorstellen in de rechtsleer onder meer bij: l!AMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, 
W.C.E., ,De bekwaamheid van de minderjarige anno 1990 in Nederland", in Vanjeugdbe
schermingsrecht naar Jeugdrecht?, ELIAERTS, C., GERLO, J. (eds.), Kluwer Rechtswetenschap
pen, Antwerpen, 1990, 68; FIEGE, M., o.c., 88-93. 
(240) Zie terzake: de M.v.T., 22 487, p. 14, m. 3. 
(241) BENABENT, A., Droit civil- La Famille, Parijs, Litec, 1994, 267. 

609 



201. In het Iicht van de goedkeuring door Belgie van het I.V.R.K. 
werden in het kader van de hervorming van de echtscheidingsproce
dure midden 1994 diverse amendementen ingediend waarin werd 
voorgesteld om het hoorrecht van minderjarigen op meer algemene 
wijze te regelen. De uiteindelijk aangenomen tekst bevat een aanvul
ling op art. 931 van het Belgische Ger. W.(242), dat nu algemeen 
bepaalt dat het hoorrecht van de minderjarige van toepassing is ,in elk 
geding dat hem betreft", ook al hebben de ouders in deze procedure 
tegenstrijdige belangen(243). Deze nieuwe regeling is grotendeels 
ge'inspireerd door de Franse hervorming van de Wet van 8 januari 
1993 ,modifiant le code civil relative a I' etat civil, a la famille et aux. 
droits de I' enfant et instituant le juge aux affaires familiales ", waarbij 
een nieuw art. 388-1 werd ingevoerd in de Franse Code Civil dat 
bepaald dat elke minderjarige die in staat is zijn mening te uiten door 
de rechter of een daartoe aangewezen persoon, kan worden gehoord 
,dans toute procedure le concernant"(244). 

202. V66r deze nieuwe wet bepaalde art. 290, 3° C.C.F. inzake uit
oefening van het ouderlijk gezag, dat de rechter de minderjarige 
beneden de dertien jaar kon horen en vanaf de leeftijd van dertien 
jaar verplicht waste -horen. Van deze plicht kon de rechter slechts 
afwijken door een speciaal gemotiveerde beslissing waartegen hager 
beroep openstond(245). Deze bepaling was ingevoerd door de wet van 

(242) Nieuw derde tot zevende lid van art. 931 Ger.W., dat tot dan toe enk:el bepaalde dat een 
minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar niet onder ede mag worden gehoord en 
dat bloedverwanten in neerdalende lijn niet mogen getuigen in zaken waarin hun bloed
verwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben. 
(243) Zie: POELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen", in I.e., 48-52. 
(244) Waarbij deze bepaling in de Franse rechtsleer- en in navolging hiervan ook in de 
Belgische (zie: PoELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen" in l.c.,48-52; DE GAvRE, J., 
,La loi du 30 juin 1994 modifiant !'article 931 du Code Judiciaire et les dispositions relatives 
aux procedures du divorce", J.T, 1994, 594)- dan op zeer extensieve wijze wordt uitgelegd 
als betrekking hebbende op aile procedures waarin de minderjarige be1angen heeft, zowel die 
inzake ouderlijk gezag, als ook bijvoorbeeld die inzake de wijziging van het huwe1ijksvermo
gensstelsel (zie onder meer: BERDUGO, A., ,Quant le droit s'adapte a Ia famille", Le Particu
lier, 1993, 43). 
(245) GERLO, J. en WYLLEMAN, A., ,Gehoord ... en daarmee is de kous af?", in Rechten van 
kinderen, VERHELLEN, E., SP!ESSCHAERT, F. en CATRYSSE, L. (eds.), Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1989, 239. 
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22 juli 1987 op de uitoefening van het ouderlijk gezag en werd nu 
aangepast door de Wet van 8 januari 1993(246). 

203. Sedert de nieuwe Wet van 8 januari 1993 wordt dit hoorrecht 
geextrapoleerd buiten het echtscheidingsproces en is het niet meer 
voorbehouden aan dertienjarigen en ouder. Evenals in het nieuwe 
Be1gische art. 931 Ger. W., wordt krachtens het nieuwe art. 388-1 
C.C.F. het hoorrecht voortaan van toepassing verklaard op de ,min
derjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt" of 
,le mineur capable de discemement", hetgeen trouwens volkomen in 
overeenstemming is met art. 12 I.V.R.K.(247). 

204. Bedoeld wordt hier dat de betrokkene voldoende intelligentie, 
voldoende de gave des onderscheids moet hebben, opdat een zekere 
geloofwaardigheid kan worden gehecht aan zijn verklaring(248). 

205. Indien de rechter van oordeel is dat de minderjarige wei degelijk 
over vo1doende onderscheidingsvermogen beschikt, ,kan" hij ge
hoord worden in een procedure die hem aanbelangt. Ret gaat aldus 
geenszins om een !outer facultatieve mogelijkheid voor de rechter. De 
rechter die ambtshalve beslist de minderjarige te horen, moet dien
aangaande een beschikking verlenen(249). 

206. De door de rechter opgeroepen minderjarige is van zijn kant niet 
verplicht om gevolg te geven aan de oproeping die hij ontvangt om 
gehoord te worden. De Belgische wettekst vermeldt terzake uitdruk
kelijk dat de minderjarige kan weigeren gehoord te worden. Daamaast 
kan de minderjarige die gevolg geeft aan de oproeping evenwel nog 
altijd verklaren dat hij niet wenst te spreken. De jongere beschikt 
immers steeds over een zwijgrecht(250). 

(246) RUBBELIN-DEVICHI, J., ,Une importante reforme en droit de Ia famille: loi nr. 93-22 du 
8 janvier 1993", J.C.P., 1993, I, nr. 3659; art. 388-1 C.C.F. luidt: ,Dans toute procedure le 
concernant, le mineur capable de discemement peut, sans prejudice des dispositions prevoyant 
son intervention ou son consentement, etre entendu par le juge ou Ia personne designee par le 
juge a cet effet. Lorsque le mineur en fait Ia demande, son audition ne peut etre ecartee que par 
une decision specialement motivee. II peut etre entendu seul, avec un avocat ou une personne 
de son choix. Si ce choix n'apparai't pas conforme a !'interet du mineur, le juge peut pro ceder a 
Ia designation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confere pas Ia qualite de partie 
a Ia procedure.". 
(247) POELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen" in I.e., 46. 
(248) Zie voor Frankrijk: ALT-MAEs, F., ,Le discemement et Ia parole du mineur en justice", 
J.C.P., 1996, nr. 3913, 117. 
(249) Zie voor Be1gie: PoELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen" in I.e., 56. 
(250) POULEAU, V., ,A propos de Ia Convention des droits de !'enfant. L'enfant, sujet de 
droits: enfin une realite?", J.T., 1990, 628. 
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207. Zowe1 de Be1gische a1s de Franse wettekst verme1den dat tegen 
de bes1issing van de rechter terzake geen hoger beroep kan worden 
ingeste1d, noch door de partijen, noch door de minderjarige ze1f. Zoa1s 
gezegd, beschikt de minderjarige evenwel over een zwijgrecht. Indien 
de rechter de minderjarige niet ambtshalve wenst op te roepen, zal hij 
daar uiteraard geen bes1issing over nemen. In dat geval kan er dus ook 
geen sprake zijn van hoger beroep. 

208. De betrokken minderjarige kan evenwe1 ook zelf aan de rechter 
vragen om gehoord te worden. De Franse wetgever heeft hiertoe bij de 
Wet van 16 september 1993 in de ,Nouveau Code de Procedure 
Civile" een titel IXbis met betrekking tot ,L 'audition de 1 'enfant en 
justice" ingelast, waarbij op vrij precieze wijze de rechtspleging 
wordt voorgeste1d in geva1 de minderjarige verzoekt om gehoord te 
worden. Zowe1 de Franse als de Belgische wetgever hebben de wens 
geuit het formalisme, in het belang van de minderjarige zelf zoveel 
mo ge1ijk te beperken(251). In tegenstelling tot de Belgische wet, 
voorziet de Franse wet wel uitdrukkelijk in de wijze waarop de 
minderjarige dient te worden opgeroepen(252). 

209.- In beginsel is de rechter, ingeva1 de niinderjarige een verzoek 
om gehoord te worden tot hem heeft gericht, verp1icht dit verzoek van 
de minderjarige in te willigen en dient hij aldus een beschikking te 
verlenen waarin wordt geste1d dat de minderjarige zal worden ge
hoord. S1echts uitzonderlijk kan de rechter het verzoek van de min
derjarige om gehoord te worden afwijzen, bij een speciaa1 gemoti
veerde beslissing. Daar waar de Franse wetgever er de rechter in dit 
geval louter toe verplicht zijn weigering zonder meer op precieze 
wijze te motiveren, dient krachtens de Belgische wettekst de wei
geringsgrond uitsluitend gestoeld te zijn op het gegeven dat de min-

(251) Voor Belgie blijkt dit uitdrukkelijk uit de besprekingen in de Kamercommissie en de 
Senaatscommissie voorafgaandelijk aan de Wet van 30 juni 1994 ,houdende de wijziging van 
artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van bepalingen betreffende de procedures van 
echtscheiding" (B.S., 21 juli 1994), Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 545/14, 98 en Gedr. 
St., Senaat, 1993-94, nr. 898-2, 11, terwijl de Franse wetgever uitdrukkelijk voorziet in art. 338-
2 van de Nouveau Code de Procedure Civile: ,La demande est presentee sans forme". 
(252) Art. 338-5 van de Nouveau Code de procedure civile bepaalt terzake: ,Une convocation 
en vue de son audition est adressee au mineur par lettre recommandee avec demande d'avis de 
reception, doublee d'une lettre simple", terwijl in Belgie een uitnodiging aan de minderjarige 
gericht bij gewone briefkan volstaan (Zie: PoELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen" 
in I.e., 57). 
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derjarige niet over het vereiste onderscheidingsvermogen be
schikt(253). 

210. Ook hier is er noch in Belgie, noch in Frankrijk mogelijkheid om 
hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de rechter waarbij 
het verzoek van de minderjarige om gehoord te worden wordt afge
wezen. 

211. In de praktijk blijkt dat het horen van minderjarigen quasi steeds 
gebeurt op beslissing van de rechter. Verzoeken, uitgaande van be
trokken minderjarigen zelf, zijn zeer schaars(254). 

212. De minderjarige wordt gehoord door de rechter zelf of door de 
persoon die de rechter aanwijst(255). Zowel in Belgie als in Frankrijk 
kan de minderjarige tijdens het onderhoud met de rechter worden 
bijgestaan door een vertrouwenspersoon van de minderjarige, een arts 
een maatschappelijk assistent, een psycholoog(256), ... , of eventueel 
door een advocaat. De Franse wet bepaalt terzake bovendien dat ,si la 
personne de son choix n'apparait pas conforme a l'interet du mineur, 
le juge peut proceder a la designation d'une autre personne"(257), 
maar ook de Belgische wet(258) geeft de rechter deze mogelijkheid. 

213. Op het vlak van de rechtsbijstand is de Franse wetgeving iets 
kindvriendelijker: ze bepaalt uitdrukkelijk(259) dat de rechter de 
minderjarige dient in te lichten over zijn recht op bijstand door een 
advocaat of door een andere persoon naar keuze en dat de minder-

(253) Vergelijk voor Frankrijk: ALT-MAEs, F., o.c., 118 met art. 931, lid 4 van het Belgische 
Ger.W .. 
(254) Zie voor een praktijkstudie in Belgie: POELEMANS, B., Hoorrecht van minderjarigen: 
praktijk van de vrederechters, T. Vred., 1995, 279 e.v .. 
(255) Daar waar dit in Be1gie eventueel een consulent van de sociale dienst bij de Jeugdrecht
bank of een psycholoog zou kunnen zijn (zie: POELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjari
gen" in I.e., 65), is de aanwijzingsmogelijkheid van de Franse rechter beperkter waar art. 388-9 
van de Nouveau Code de Procedure Civile bepaalt: ,La jurisdiction qui statue collegialement 
peut entendre elle-meme le mineur ou designer 1 'un de ses membres pour proceder a I 'audition 
et lui rendre compte". 
(256) DE MAN, J.P., ,Wat zoudt ge ervan vinden als ik zou beslissen dat gij ... ? - Hethoorrecht 
van kinderen vanuit psychologisch perspectief'', T. Vred., 1995, 299 e.v .. 
(257) Art. 388-1, lid 2 C.C.F .. 
(258) Art. 931, lid 6 Ger.W .. 
(259) Art. 338-7 van de Nouveau Code de Procedure Civile. 
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jarige bovendien steeds de kosteloze rechtsbijstand geniet(260). Ook 
in de Belgische rechtsleer zijn hiervoor stemmen opgegaan(261). 

214. De Belgische rechter zal van het onderhoud een proces-verbaal 
opmaken dat dan bij het dossier van de rechtspleging wordt ge
voegd(262), terwijl voor de Franse rechter ,une simple mention au 
dossier ou au registre d'audience" volstaat(263). 

215. Opmerkelijk is evenwel dat de Belgische wetgever in de Wet 
van 2 februari 1994 ,tot wijziging van de Wet op de jeugdbescher
ming" eveneens een bepaling inzake het hoorrecht van minderjarigen 
heeft ingevoerd die daarentegen voorziet in een oproepingsplicht van 
alle minderjarigen vanaf twaalf jaar voor de jeugdrechtbank in alle 
procedures betreffende betwistingen aangaande het ouderlijk gezag 
en aangaande het bezoekrecht(264). 

216. De samenhang met de algemene bepaling inzake hoorrecht van 
de minderjarigen voor alle gerechten in alle procedures die hen recht
streeks aanbelangen, zoals neergelegd in art. 931, leden 3 tot 7 
Ger.W., is uiteraard nogal ongelukkig. Ook al is het moeilijk te 
verklarefi -waarom hi casu wel voor een leeftijdsgiens werd gekozen 
en waarom deze grens op twaalf jaar werd bepaald(265), dient toch 
opgemerkt dat deze optie met de algemene bepaling van art. 931 
Ger.W. minder in strijd is dan op het eerste zicht lijkt, daar ook bij de 
voorbereiding van deze wetsbepaling uitdrukkelijk werd gesteld dat 
de leeftijd van twaalfjaar als richtinggevend moet worden beschouwd 
in die zin dat de vraag om gehoord te worden, uitgaande van een 
jongere van twaalf jaar of ouder, aileen in uitzonderlijke omstandig
heden zou kunnen geweigerd worden en dat de rechter die het verzoek 
van een dergelijke jongere afwijst, daartoe zeer gewichtige overwe
gingen zal moeten imoepen(266). Zoals hoger gesteld, werd ook in 

(260) BERDUGO, A., o.c., 43; BENABENT, A., o.c., 267. 
(261) Zie onder meer: BALLET, Den WYLLEMAN, A., ,Proceswaarborgen voor minderjarigen 
in procedures die hen aanbelangen", R.W., 1990, 809, nrs. 51-52; WYLLEMAN, A., ,Het 
hoorrecht van kinderen, kinderen als getuigen, partij in een proces", in Dilemma's bij echt
scheiding, verslagboek van een studiedag van 11 november 1993 van B.G.M.K., 16. 
(262) Art. 931, lid 7 Ger.W. 
(263) Art. 338-4 van de Nouveau Code de Procedure Civile. 
(264) Nieuw art. 56bis van de Wet op de Jeugdbescherming, in werking getreden op 27 
september 1994. 
(265) SENAEVE, P., ,De invoering van het hoorrecht van minderjarigen", in De hervorming 
van het Jeugdbeschermingsrecht, SENAEVE, P. en PEETERS, J. (eds.), Leuven, Acco, 1994, 117. 
(266) Verslag Kamercommissie, Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 545114, 96-97. 
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het Nederlandse recht de leeftijd waarop de minderjarige door de 
rechter, in de gelegenheid moet worden gesteld om hem zijn mening 
kenbaar te maken, bepaald op twaalf jaar(267). 

217. De gevallen waar de jeugdrechtbank verplicht is de minderjarige 
van twaalf jaar en ouder op te roepen, worden weliswaar op limita
tieve wijze in de wettekst opgesomd, waarvan de twee belangrijkste 
(1) de geschillen aangaande het gezag over de persoon en het beheer 
van de goederen van de minderjarige en (2) de geschillen aangaande 
de uitoefening van het bezoekrecht zijn. T och moet aangestipt worden 
dat deze materies die voor de jeugdrechtbank komen (uitoefening van 
ouderlijk gezag en bezoekrecht), ook voor andere gerechten kunnen 
komen, nl. de Vrederechter, de Voorzitter in Kortgeding en de Burger
lijke rechtbank, zodat het systeem er door deze disparate regeling niet 
eenvoudiger op wordt(268). 

218. De modaliteiten voor het horen van de minderjarige zijn in casu 
vergelijkbaar met deze van de algemene bepaling inzake het hoorrecht 
van minderj arigen, zoals neergelegd in art. 931, I eden 3 tot 7 
Ger.W.(269), met dien verstande evenwel dat het hierbij wel degelijk 
gaat om een oproepingsplicht voor de jeugdrechtbanken die in 100% 
van de genoemde geschillen geldt en dat het hier de jeugdrechter zelf 
is die de minderjarige dient te horen. 

219. Noch in Belgie, noch in Frankrijk heeft het horen van de min
derjarige tot gevolg dat hij partij wordt in het hangende geding. 
Deze bepaling, zoals neergelegd in art. 931, lid 7 van het Belgische 
Ger.W., werd letterlijk overgenomen uit het Franse art. 388-1, lid 3 
C.C.F.(270), waarmee de Franse wetgever reageerde tegen bepaalde 
voorheen bestaande pretoriaanse praktijken bij sommige Franse rech
ters. 

220. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gehoorde minderjarige 
geen hoedanigheid heeft om hoger beroep aan te tekenen tegen het 

(267) (Oud) art. 902b en (nieuw) art. 809 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. 
(268) Bovendien wordt nergens een verantwoording gegeven waarom de wetgever voor de 
jeugdrechter een duidelijkere en meer expliciete richtlijn moet geven dan voor de andere 
gerechten (zie: SENAEVE, P., ,De invoering van het hoorrecht van minderjarigen", in I.e., 118). 
(269) Zie: SENAEVE, P ., ,De invoering van het hoorrecht van mindeljarigen", in I.e., 124-129, 
te meer daar art. 56bis Wjb. terzake zeer pover is uitgewerkt en het gros van de toepassings
modaliteiten i.v.m. het gemeenrechtelijke hoorrecht aldus dienen te worden geextrapoleerd. 
(270) Dat bepaalt dat: ,L'audition du mineur ne lui confere pas Ia qualite de partie a Ia 
procedure"; zie hierover: RUBELLIN-DEVICHI, J., o.c., nr. 3659, 128. 
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vonnis van de rechter die zijn standpunt niet zou hebben ge
volgd(271 ). Ook derdenverzet tegen de beslissing is onmogelijk(272), 
nu de minderjarige in principe handelingsonbekwaam en dus ook 
procesonbekwaam is(273). 

D. HET HOORRECHT VAN MINDERJARIGEN IN DUITSLAND 

221. Ook in Duitsland houdt het gerechtelijk privaatrecht rekening 
met de zelfstandigheid van het kind en dient de rechter krachtens 
§SOb F.G.G. in procedures die de zorg voor de persoon of het ver
mogen betreffen, het kind persoonlijk te horen indien de neiging, de 
banden of de wil van het kind voor de beslissing van belang zijn of 
indien het voor de vaststelling van de feiten aangewezen schijnt zich 
een indruk van het kind te verschaffen(274). 

222. Hierbij wordt echter een aan Duitsland eigen onderscheid ge
maakt(275) tussen de procedures die de zorg voor de persoon van het 
kind betreffen, waar de minderjarige die de leeftijd van veertien jaar 
bereikt heeft door de rechter steeds gehoord moet worden(276), en de 
procedures die de zorg voor het vermogen van h€t kind betreffen, 
waar de minderjarige slechts gehoord dient te worden indien dit 
volgens de aard van de zaak aangewezen schijnt(277). 

(271) Zie voor de betwisting hieromtrent v66r de invoering van de uitdrukkelijke bepaling 
terzake in de Wet van 8 januari 1993 (art. 388-1, lid 3 C.C.F.): T.G.I. Lille, 14 mei 1991 en 18 
juli 1991, noot FENAUX, H., D., 1993, jurisprudence, 176. 
(272) Het kind is immers geen partij bij de beslissing van de rechter en die beslissing heeft dus 
ten aanzien van hem geen gezag van gewijsde. 
(273) Nu de minderjarige krachtens de wet de mogelijkheid heeft om een verzoek tot de 
rechter te richten ten einde gehoord te worden, dient tevens een vrijwillige tussenkomst uit 
dienen hoofde te worden afgewezen (zie POELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen" in 
I.e., 77-79). 
(274) NuYTHINCK, H. en PINTENS, W., ,Nieuw Kinderrecht in de Duitse Bondsrepubliek", 
R. W., 1980-81, 754. 
(275) Vergelijk terzake voor Belgie: DE GAVRE, J., ,La loi du 30 juin 1994 modifiant !'article 
931 du Code Judiciare et les dispositions relatives aux procedures du divorce", J T., 1994, 594, 
nr. 56; VIEUJEAN, E., L 'audition des mineurs, Colloque Liege 28 octobre 1994, gepol. 2-3, nr. 2 
en MASSON, J.-P., La loi du 30 juin 1994 modifiant !'article 931 du Code Judicaire et les 
dispositions relatives aux procedures du divorce, Brussel, Bruylant, 1994, 52-53, nr. 17 met 
HEYMANS, M., ,De Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het 
gerechtelijke wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding", 
in Nieuwe wetgeving, Gent, Mys en Breesch, 1994, 29: onder ,elke procedure die de minder
jarige betreft" moeten enkel die gerechtelijke procedures worden verstaan die de minderjarige 
in zijn persoon betreffen. 
(276) §SOb (2) 1 F.G.G .. 
(277) §SOb (2) F.G.G. 
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223. Indien de minderjarige jonger is dan veertienjaar, kan de rechter 
hem horen indien hij het nuttig acht voor de vorming van zijn 
persoonlijk oordeel over de zaak. 

224. Voor zover geen nadelen voor ontwikkeling of opvoeding te 
vrezen zijn, moet de rechter het kind inlichten over het voorwerp en de 
mogelijke afloop van de procedure. Het kind krijgt de gelegenheid 
zijn standpunt te verduidelijken(278). Slechts in uitzonderlijk emstige 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wegens risico voor zware psy
chische belasting van het kind, kan de rechter beslissen dat het kind 
niet wordt gehoord(279). Volgens de rechtspraak moet het kind 
worden gehoord buiten de aanwezigheid van de ouders, wanneer dit 
in het be lang van het kind is. De inhoud van het gesprek dient achteraf 
te worden meegedeeld aan de partijen. De rechter gaat, aan de hand 
van gesprekken met ouders en kind, na op welke wijze de wil van het 
kind is gevormd en poogt daardoor de bei:nvloeding door de ouders te 
onderscheiden(280). 

225. Reeds vanaf de leeftijd van 10 jaar zal de rechter bijna altijd de 
wil van het kind volgen. Boven de vijftienjaar zal men nog nauwelijks 
een beslissing nemen tegen de wil in van het kind(281 ). 

226. Ook in Duitsland wordt de minderjarige niet als een partij 
beschouwd in een conflict tussen zijn ouders inzake aangelegenheden 
die de jongere nochtans rechtstreeks betreffen. 

227. Evenwel geniet de minderjarige, krachtens §59 F.G.G., in alle 
materies die zijn persoon betreffen, onder meer inzake omgangsrecht, 
vanaf de leeftijd van veertien jaar, een bezwaarrecht (Beschwerde
recht), hetgeen betekent dat hij beroep kan aantekenen tegen een 
dergelijke beslissing(282). Ook uit dit bezwaarrecht volgt echter geen 
eigen vorderingsrecht. 

(278) §SOb (2) F.G.G. 
(279) §SOb (3) F. G. G. 
(280) GERLO, J. en WYLLEMAN, A., o.c., 240, nr. 11. 
(281) SrRATZ, K.H.W., ,Die Zivilrechtliche Stellung der Minderjiihrigen anno 1990 in 
Deutschland (West)", in Van Jeugdbeschermingsrecht naar Jeugdrecht?, ELIAERTS, C., 
GERLO, J. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, 136. 
(282) F!EGE, M., o.c., 132. 
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E. EVALUATIE 

228. Het duidelijke principe dat is neergelegd in art. 12 I.V.R.K. is 
van dwingend recht: in elke procedure waar een beslissing betreffende 
de persoon en de goederen van de minderjarige wordt getroffen en 
waar hij zelf geen partij is, moet het kind zijn eigen mening kunnen 
vormen, of althans minstens de mogelijkheid krijgen deze mening te 
uiten. De minderjarige moet dus in de gelegenheid worden gesteld 
gehoord te worden in elke procedure die hem betreft. 

229. Voor de specifieke modaliteiten is een nadere nationale regeling 
vereist. 

230. De oude Nederlandse tekst van art. 902b Rv. voorzag terzake, 
evenals de Belgische wettekst van art. 56bis van de Wjb., in het 
verplicht horen vanaf twaalf jaar en dit in een aantal specifiek in de 
wettekst zelf opgesomde materies (voor Nederland overeenkomstig 
het opschrift van de 7e titel van Boek Ill). Beiden laten evenwel de 
mogelijkheid open om de minderjarige beneden twaalf jaar te horen. 
De actuele Nederlandse hoor\vetgeving, neergelegd in art. 809 Rv., 
lijkt, evenals het Belgische gemeenrechtelijke art. 931 Ger. W. en 
sedert het bij wet van 8 januari 1993 nieuwe Franse art. 388-1 
C.C.F., beter in overeenstemming met de tekst van art. 12 I.V.R.K., 
waar op meer algemene wijze wordt voorzien respectievelijk in een 
hoorplicht vanaftwaalfjaar in zaken betre.ffende de minderjarige en in 
een facultatieve hoormogelijkheid van de minderjarige in elk geding 
of procedure die hem betreft, waarmee dan bedoeld wordt in alle 
procedures die de staat, de persoon, het onderhoud, maar ook de 
goederen van de minderjarigen betreffen. Duitsland is terzake het 
meest genuanceerd waar het in § 50b II F.G.G. stelt dat een minder
jarige persoonlijk door de rechter moet gehoord worden in alle 
procedures waar de neigingen, de banden of de wil van het kind voor 
de beslissing van belang zijn, en maakt dan een onderscheid tussen 
een hoorplicht voor de procedures die de zorg voor de persoon van het 
kind betreffen en een facultatieve hoormogelijkheid, zo dit door de 
aard van de zaak aangewezen schijnt, in aangelegenheden die de zorg 
voor het vermogen van het kind betreffen. Duitsland stelt echter als 
enige de leeftijdsgrens op veertien jaar, doch ook voor de jongere 
minderjarige beschikt de rechter over een algemene facultatieve 
hoormogelijkheid, indien hij het nuttig acht voor de vorming van zijn 
persoonlijk oordeel over de zaak. 
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231. Ook al is het hanteren van een leeftijdsgrens steeds artificieel, 
aangezien het ene kind al vroeger rijp is dan het andere, en veel 
athangt van de eigen persoonlijkheid van het kind(283), blijkt, wan
neer, omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid, toch met 
een leeftijdsgrens wordt gewerkt, er een zekere maatschappelijke 
consensus te bestaan om hierbij dan de leeftijd van twaalf jaar als 
schamierleeftijd te hanteren, ter bepaling van het onderscheidings
vermogen. Een kind van twaalf jaar is tot zeer complexe besluitvor
ming in staat, zodat er weinig kwalitatief onderscheid bestaat tussen 
een twaalfjarige en een volwassene(284). 

232. De leeftijd van twaalf jaar lijkt dus het meest verzoenbaar met 
art. 12 I.V.R.K.(285), ook al verplicht dit artikel geenszins tot het 
instellen van een hoorplicht(286). Wel dient het kind, zodra het in 
staat is zijn ofhaar eigen mening te vormen, in de ge1egenheid gesteld 
te worden deze mening vrijelijk te uiten, ook beneden de twaalf- of 
veertienjarige leeftijd, hetgeen echter zowel in Nederland, als in 
Frankrijk, Belgie of Duitsland het geval is. Zo blijkt in Duitsland de 
rechter reeds vanaf de leeftijd van tien jaar bijna altijd de wil van het 
kind te volgen(287). 

233. Nergens wordt de opgeroepen minderjarige verplicht zijn stand
punt te verduidelijken. Ook het oude Nederlandse art. 902b Rv., waar 
werd gesteld dat de rechter, indien de minderjarige geen gebruik heeft 
gemaakt van de gelegenheid zijn mening aan de rechter kenbaar te 

(283) DE GROOTE, E., ,Humanisering van de rechtspositie van beschermde meerderjarigen en 
minderjarigen in het familierechtelijke proces", in Naar een humaner familieprocesrecht, DE 
GROOTE, E., MELLAERTS, J. en POELEMANS, B., Leuven, Acco, 1994, 261. 
(284) VERHELLEN, E., ,De Conventie voor de Rechten van het Kind. Een strategische stap 
naar respectvolle omgang met kinderen", in Van Jeugdbeschermingsrecht naar jeugdrecht?, 
ELIAERTS, C., GERLO, J. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, 16. 
(285) Zie voor een pleidooi voor het leggen van de leeftijdsgrens op tienjarige 1eeftijd: VAN 
WAMELEN, C., o.c., 476 e.v. 
(286) Aangezien het essentieel is dat een ouder kind effectief zijn mening kan 1aten horen, kan 
evenwel voor het verplicht horen van de minderjarige gepleit worden (zie: DEGROOTE, E., o.c., 
265). Wanneer het horen immers facultatief wordt ge1aten, dan bestaat het gevaar dat, wanneer 
de rechter het initiatiefniet neemt, de minderjarige die zijn mening wei wenst te uiten dit niet 
vraagt, ten gevolge van manipulatie door zijn omgeving of gewoon omdat hij niet op de hoogte 
is van een hangende procedure (zie MAES, Chr., ,Rechten van het kind, be lang( en)rijk", P. U. C. 
Delva, U. Gent, 1993-94, 24-28). Wanneer het verp1icht horen een te zware psychologische 
belasting van het kind met zich zou meebrengen, kan voor de rechter de mogelijkheid open
staan om, bij een gemotiveerde beslissing, van de hoorverplichting af te zien. Door enerzijds 
het horen verplicht te stellen en anderzijds in de mogelijkheid te voorzien op gemotiveerde 
wijze ervan af te wijken, o.a. wegens te grote psychologische druk, wordt de leeftijdsbinding 
versoepeld en kan concreet, geval per geval, de voor de minderjarige meest aangepaste 
procedure worden gevolgd. 
(287) STRATZ, K.H.W., o.c., 136. 
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maken, een nadere dag kan bepalen waarop de minderjarige voor hem 
zal gebracht worden, liet geenszins toe een kind met politionele 
dwang voor de rechter te brengen. Deze interpretatie zou trouwens 
allerminst in overeenstemming zijn met de liberale geest die in voor
noemde (en ,a fortiori" in de actuele) wetgeving schuilt, volgens 
welke bepaling de rechter de verplichting heeft de minderjarige ,in de 
gelegenheid te stellen hem zijn mening kenbaar te maken". Iemand in 
de gelegenheid stellen zijn mening kenbaar te maken, is immers iets 
anders dan iemand dwingen zijn mening kenbaar te maken. Trouwens, 
de mogelijkheid creeren om kinderen tegen hun wil eventueel met 
behulp van de sterke arm te dwingen om van hun recht om hun mening 
kenbaar te maken gebruik te maken, dient als vemederend en een 
aanfluiting van een recht voor kinderen aangezien te worden. Het kind 
in de gelegenheid stellen zijn hoorrecht uit te oefenen, ondanks het 
belemmerend, manipulatief optreden daartegen vanuit zijn omgeving, 
is daarentegen wel een mooie gedachte. 

234. Enkel in Belgie (art. 931, lid 3 Ger.W. en dit in tegenstelling tot 
art. 56bis Wjb.) en in Frankrijk (art. 388-1 C.C.F.) laat de wettekst toe 
dat de minderjarige gehoord wordt, niet door de rechter zelf, doch 
door een persoon die de rechter aanwijst, die een psyclioloog of een 
consulent van de sociale dienst bij de rechtbank kan zijn, ook allijkt 
het aangewezen dat de rechter de minderjarige zelf hoort(288). De 
kans bestaat immers dat bepaalde gegevens, door de jongere verstrekt, 
door de aangestelde persoon niet worden opgenomen in zijn verslag, 
zodat bepaalde nuances van het gesprek verloren gaan, nu elke 
weergave van een gesprek beperkend is. Wel leert de praktijk dat 
het gezamenlijk horen van de verschillende kinderen van eenzelfde 
gezin betere resultaten oplevert(289). De aanwezigheid van een broer 
of een zus kan het aanhoren immers minder belastend maken en werkt 
veelal bevorderend voor een goede verstandhouding tussen de rechter 
en het kind. 

235. Ook al voorzien zowel de Nederlandse als de Duitse wetteksten 
in een hoorplicht in hoofde van de rechter, zij het wat Duitsland 
aangaat enkel in procedures die de zorg voor de persoon van het kind 
betreffen, tach wordt telkenmale in een uitlaatklep voorzien. Aldus 

(288) POELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen", in I.e., 67 (zie evenwel: DE MAN, 
J.P., o.c., T. Vred., 1995, 311). 
(289) LEMPP, R., VON BRAUNBEHRENS, V., EICHNER, E. en ROCKER, D., Die Anhorung des 
Kindes gemiiss, §50 b F. G. G., Keulen, Bundesanzeiger, 1987, 30-34. 
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wordt de Nederlandse rechter van zijn hoorplicht ontslagen zo het 
naar het oordeel van de rechter een zaak van kennelijk ondergeschikt 
belang betreft (voordien: ,zo dit in verband met de lichamelijke of de 
geestelijke toestand van de minderjarige niet mogelijk is"(290)), 
terwijl de Duitse rechter slechts in uitzonderlijk ernstige omstandig
heden, bijvoorbeeld indien de psychologische druk op het kind zoda
nig groot is dat nefaste gevolgen te vrezen zijn, kan beslissen dat het 
kind niet zal gehoord worden. 

236. Daar waar het Belgische art. 56bis Wjb. daarentegen voor de 
jeugdrechter een oproepingsplicht instelt, zonder dat enige ruirnte 
wordt geboden om hierop een uitzondering te maken, zelfs niet 
ingeval hij van oordeel zou zijn dat, gezien de aard van het geschil, 
het overbodig is of zelfs tegenaangewezen is om de minderjarige op te 
roepen(291), hoeft de rechter overeenkomstig art. 931, leden 3 en 4 
Ger.W. van zijn facultatieve hoormogelijkheid geen gebruik te maken 
zo hij van oordeel is dat de betrokken minderjarige niet over het 
vereiste onderscheidingsvermogen beschikt(292). Dit houdt verband 
met het feit dat hier geen afgebakende leeftijdsgrens wordt gehan
teerd, maar dat gewoon aan elke minderjarige die over het vereiste 
onderscheidingsvermogen beschikt (art. 931, lid 3 Ger.W.) of ,le 
mineur capable de discernement" (art. 388-1 C.C.F.) een hoorrecht 
wordt toegekend. Zo de minderjarige evenwel zelf een verzoek om 
gehoord te worden aan de rechter richt, kan dit hem slechts uitzon
derlijk worden geweigerd rnits, hetzij, wat de Belgische rechter be
treft, een speciaal gemotiveerde beslissing, uitsluitend gegrond op het 
gegeven dat de minderjarige niet over het vereiste onderscheidings
vermogen beschikt, hetzij, wat de Franse rechter betreft, une decision 
specialement motivee'. 

(290) Onder het oude recht kon de rechter in deze omstandigheden afzien van het oproepen 
van de minderjarige, zodat werd voorkomen dat ouders in verlegenheid werden gebracht met 
een oproep van hun emstig (geestelijk) gehandicapt kind van wie volstrekt vaststond dat hij 
niet in staat was zijn mening kenbaar te maken (zelfs al zou hij in staat zijn naar het 
gerechtsgebouw te komen). Het kan betreurd worden dat het nieuwe art. 809 Rv. terzake 
onvoldoende duidelijk is en derhalve aanleiding kan geven tot ( vermij dbare) onduidelijkheden. 
Toch kan men er vanuit gaan dat in geval uit een verzoekschrift blijkt dat het om een 
minderjarige gaat die onmiskenbaar niet in staat is zijn mening kenbaar te maken, de rechter 
zo prudent zal zijn om een oproep aan die minderjarige achterwege te Iaten. 
(291) Aangezien de wet spreekt over ,geschillen" tussen personen aan wie het ouderlijk gezag 
is toevertrouwd, laat de tekst van de wet wel toe om af te zien van de oproeping van de 
minderjarige, ingeval de procespartijen een overeenstemming hebben bereikt omtrent het 
voorwerp van de vordering en aldus aan de jeugdrechtbank vragen een akkoordvonnis te 
vellen (zie: SENAEVE, P., ,De invoering van het hoorrecht van minderjarigen", in Lc., 124). 
(292) In welk geval hij dan vanzelfsprekend nog steeds een maatschappelijk onderzoek of een 
deskundigenonderzoek kan bevelen, in het kader waarvan naar de mening van de minderjarige 
kan worden gepeild. 
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237. Aan de visie van het kind moet dan, overeenkomstig art. 12 
I.V.R.K. ,passend belang worden gehecht in overeenstemming met 
zijn leeftijd of zijn rijpheid". In beginsel bepaalt de rechter dus vrij 
welk belang hij aan de mening van de minderjarige hecht. Het is 
immers slechts een van de elementen ter beoordeling van de zaak. De 
rechter zal dus nooit verplicht zijn de visie van het kind te volgen, 
maar zo hij een beslissing heeft genomen die eventueel ingaat tegen 
de mening van het kind, zal hij deze voldoende dienen te motiveren. 
Hoe ouder evenwel het kind, hoe minder gemakkelijk van zijn mening 
zal kunnen afgeweken worden. 

238. In naam van het respect voor de menselijke waarde van elk 
individu lijkt een recht op horen van een persoon in aangelegenheden 
die hem rechtstreeks aanbelangen echter slechts het strikte minimum 
dat hem kan worden toegekend(293). 

239. In een aantal procedures waar over de persoon van het kind 
ingrijpende beslissingen worden getroffen, zoals in de procedure waar 
over hoede- en omgangsrecht wordt beslist, wordt aan de minderjarige 
echter, zowel in Nederland, als in Belgie, Frankrijk en Duitsland, elke 
partijbekwaamheid-ontzegd. - -

240. Het lijkt nochtans essentieel dat in dergelijke procedures die 
sterk de persoon van de minderjarige aanbelangen en vaak ook 
bepalend zijn voor zijn toekomst, aan de minderjarige met voldoende 
onderscheidingsvermogen, ook de mogelijkheid wordt geboden om 
een verklaring van tussenkomende partij te doen, wanneer hij wordt 
opgeroepen om gehoord te worden. Door het horen wordt de minder
jarige immers geen partij. Een ouder kind kan immers het horen aileen 
onvoldoende achten en effectief inspraak willen hebben via een 
raadsman. Deze mogelijkheid kan dan tevens aangegrepen worden 
om aan het zwijgrecht van het kind tegemoet te komen(294). De 
raadsman kan immers tussenkomen en verklaren dat het kind niet 
wenst te spreken. 

241. Het kind daarentegen verplichten in een geding dat hem aanbe
Iangt tussen te komen, is daarentegen minder aangewezen(295), voor-

(293) NUYTINCK, H., PINTENS, W., o.c., 757. 
(294) DE GROOTE, E., o.c., 266. 
(295) DE GROOTE, E., o.c., 266. 
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a1 niet in een geschi1 omtrent het bewaringsrecht. Dit zou immers de 
procedure ze1f onnodig verzwaren en 1eiden tot overjuridisering. 

242. Deze afwezigheid van a1 was het maar een facultatieve partij
bekwaamheid dient te worden betreurd. Ook de sinds de inwerkingtre
ding op 1 december van de Wet van 13 september 1990 ,houdende 
een nadere rege1ing van de omgang in verband met scheiding" in 
Nederland wette1ijk voorziene informele toegang tot de rechter, krach
tens dewe1ke de minderjarige van twaa1f jaar en ouder de moge1ijk
heid heeft om de rechter op informe1e wijze van zijn wensen ten 
aanzien van een omgangsrege1ing te doen b1ijken, waama de recht
bank dan, na het kind en eventuee1 de ouders te hebben gehoord, en 
indien zu1ks het be1ang van de minderjarige van twaa1f jaar of ouder 
dient, kan statueren, vo1doet geenszins. De Nederlandse rechter is 
namelijk geenszins gehouden een bes1issing te nemen, met a1s gevo1g 
dat de minderjarige afhanke1ijk is van de bereidheid van de rechter om 
op zijn verzoek te reageren. 

243. Het Duitse ,bezwaarrecht" (Beschwerderecht) daarentegen, 
krachtens hetwe1k de minderjarige op basis van §59 F.G.G., vanaf 
de 1eeftijd van veertien jaar, beroep kan aantekenen tegen quasi e1ke 
bes1issing die zijn persoon betreft, gaat we1 in de goede richting. Ook 
dit bezwaarrecht brengt evenwe1 nog geen eigen vorderingsrecht met 
zich. 

244. Voor jongere kinderen, die veela1 niet in staat zijn zich een eigen 
mening te vormen en te uiten, 1ijkt niet alleen het verp1icht horen 
minder aangewezen, doch tevens za1 een verk1aring van tussenko
mende partij met bijstand van een raadsman enke1 kunnen worden 
ingewilligd zo de minderjarige daadwerke1ijk vo1doende onderschei
dingsvermogen heeft, hetgeen door de rechter wordt beoordee1d. 

IV. Het recht op informatie van ouders en hun minderjarige 
kinderen 

A. HET RECHT OP INFORMATIE VAN OUDERS EN HUN MINDERJARIGE 

KINDEREN IN RET LICHT VAN ART. 8 E.V.R.M. 

245. Het recht op informatie, zowe1 in hoofde van het kind a1s in 
hoofde van de niet met het kind samen1evende ouder, heeft bovena1 
een emotione1e waarde, waarmee kan tegemoet gekomen worden aan 
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de emotionele betrokkenheid die doorgaans tussen de ouders en hun 
minderjarige kinderen heerst. 

246. Dit recht is des te meer van belang in situaties waar geen 
omgang tussen ouder en kinderen is tot stand gekomen(296). Het 
recht op informatie moet namelijk als een grondrecht van ouders en 
kinderen worden aangemerkt dat ook geldt in situaties waarin geen 
sprake is van gezagsuitoefening door de desbetreffende ouder of bij 
verblijf van het kind elders dan bij de desbetreffende ouder. Boven
dien moet goed voor ogen worden gehouden dat het, in gevallen 
waarin een persoonlijke omgang tussen de niet verzorgende ouder 
en het kind niet is tot stand kunnen komen, geenszins is uitgesloten dat 
daarin later een wijziging ontstaat. Ook in de bestaande gezagsvoor
ziening zelfkan later wijziging komen in die zin dat het gezag komt te 
berusten bij de ouder die dat tot dan toe niet had. In dergelijke 
gevallen is het in het belang van zowel het kind als van de desbe
treffende ouder dat men in de tussenliggende periode op de hoogte is 
gebleven van belangrijke gebeurtenissen die dan ten aanzien van hun 
persoon hebben plaatsgevonden. 

247; In Nederland-en Dui:tsland kan het toekennen van een recht op 
informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder bekomen 
worden op basis van een loutere a fortiori redenering ten aanzien van 
hetgeen reeds hoger inzake het omgangsrecht werd gesteld. 

248. Zo is, voor wat betreft het wederkerig recht op persoonlijke 
omgang, thans in de Nederlandse wet opgenomen dat dit recht ook 
blijft (voort)bestaan voor een ouder die niet met het gezag is belast, 
bijvoorbeeld na de huwelijksontbinding of wanneer het kind uit huis 
werd geplaatst in het kader van een gezagsbeperkende of gezagsont
nemende jeugdbeschermingsmaatregel. Hetgeen in dit opzicht geldt 
voor het recht op omgang, dient in ieder geval te worden geextrapo
leerd naar het recht op informatie(297). 

249. Voor Belgie en Frankrijk is de redenering anders. Aldaar wordt 
tot op heden het omgangsrecht immers als een van de ouderlijke 
prerogatieven aangezien en wordt dit recht op omgang met het kind 
op exclusieve wijze gekoppeld aan de uitoefening van het ouderlijk 
gezag. Toch dient ook hier, in het Iicht van de verder besproken 

(296) BEITZKE, G., Familienrecht, Miinchen, C.H.Beck, 1988, 275. 
(297) KoENS, M.J.C., ,Het recht op inforrnatie", F.J.R., 1991,211. 
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Europese rechtspraak, een informatierecht principieel te worden los
gekoppeld van de uitoefening van het ouderlijk gezag. 

250. Dat art. 8 E.V.R.M. een recht op omgang na scheiding inhoudt, 
werd reeds hoger vastgesteld(298). Het recht op informatie is op 
indirecte wijze aan de orde gekomen in de zaak Gaskins, waarin het 
ging om de vraag te weten of een jeugdige die het grootste deel van 
zijn lev en had doorgebracht in verscheidene pleeggezinnen recht had 
op inzage in de op hem betrekking hebbende kinderbeschermings
dossiers. Zowel de Europese Commissie als het Europese Hof waren 
in deze zaak de mening toegedaan dat de inhoudelijke elementen van 
deze kinderbeschermingsdossiers dermate verbonden zijn met het 
prive- en familieleven van de heer Gaskins, dat zijn inzagerecht wel 
degelijk kadert binnen de bescherming van art. 8 E.V.R.M.(299). 

251. Krachtens art. 17 van het reeds herhaaldelijk hoger aangehaalde 
I.V.R.K., een bepaling die evenwel tot de overheden gericht is en dus 
geen directe werking geniet(300), heeft het kind overigens eveneens 
een algemene toegang tot informatiegegevens. 

252. Hoger werd reeds aangetoond dat het tussen ouders bestaande 
gezinsleven mede de ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden 
omvat(301). Welnu, het recht op informatie van ouders betreffende 
het wel en het wee van hun kind, hetzij verstrekt door derden, hetzij 
door de ouders aan elkaar, maakt een essentieel onderdeel uit van. die 
ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden en moet aldus als een 

(298) Zie trouwens reeds: E.C.R.M., X v. Zweden, Applicationnr. 172/56, Y.B. 1, 211-219; 
E.C.RM., X v. Zweden, Applicationnr. 198-223, Y.B. 4, 198-223. 
(299) E.H.R.M., 7 juli 1989, F.J.R., 1990, 201-207; Het Europees Hof overweegt terzake: ,In 
the opinion of the Commission the file provided a substitute record for the memories and 
experience of the parents of the child who is not in care. It no doubt contained information 
concerning highly personal aspects of the apllicant's childhood, development and history and 
thus could constitute his principal source of information about his past and formative years. 
Consequently lack of access thereto did raise issues under article 8. The Court agrees with the 
Commission. The records contained in the file undoubtedly do relate to Mr Gaskins private 
and family life in such a way that the question of his access thereto falls within the ambit of 
article 8.". 
(300) ,The child( ... ) shall have the right( ... ) as far as possible to know and be cared for by his 
or her parents"; BAETEMAN, G., Personen- en gezinsrecht, III, Deume, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1992, 759. 
(301) Zie o.m.: E.H.R.M., 8 juli 1987, R. tegen het Verenigd Koninkrijk, Serie A, Vol. 121-C, 
117, par. 64; E.H.R.M., 28 november 1988, Nielsen tegen Denemarken, Serie A., Vol. 144 en 
F.J.R., 1990, 112-114, noot DE BRUIJN-LUCKERS, M.L.C.C. 
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fundamenteel element van het gezinsleven van ouders en kinderen 
worden aangezien(302). 

253. Aldus kan uit art. 8 E.V.R.M. voor de nationale overheden de 
positieve verplichting worden gehaald om, bijvoorbeeld in een situatie 
van gescheiden levende ouders waarbij dan de exclusieve gezagsuit
oefening aan een ouder werd opgedragen en tevens, om bijzonder 
emstige redenen, het omgangsrecht aan de andere ouder wordt ont
zegd, aan het kind en deze andere ouder een mogelijkheid te bieden 
het gezinsleven, in de vorm van het ge'informeerd blijven over be
langrijke gebeurtenissen in elkaars !even, voort te zetten. 

254. Op een dergelijk recht op informatie kunnen niet aileen ouders 
en kinderen aanspraak maken, maar ook andere personen die tot het 
kind in een betrekking staan welke een gezinsleven oplevert in de 
verdragsrechtelijke zin. 

255. Men kan daarbij denken aan bijvoorbeeld grootouders, stief
ouders en pleegouders die ontvankelijk zijn in hun verzoek tot het 
treffen van een omgangsregeling met het kind maar ten aanzien van 
wie dat verzoek niet wordt gehonoreerd(303). 

256. Bij de beoordeling van het verzoek tot het treffen van een 
regeling inzake het verschaffen van inlichtingen over het kind, kan, 
in het kader van de belangenafureging welke op grond van art. 8, lid 2 
E.V.R.M. moet worden gemaak:t, tevens rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de persoonlijke band welke tot dan toe heeft 
bestaan tussen de verzoeker en het kind. 

257. Het op de hoogte houden van de niet met het gezag belaste ouder 
van belangrijke zak:en in verband met het kind dient dan in de 
nationale wetgeving te worden geformuleerd als een plicht in hoofde 
van de met het gezag belaste ouder(304 ). Deze ouder moet de andere 

(302) Voor wat betreft die ouderlijke verantwoordelijkheden, kan ook worden verwezen naar 
art. 18, lid I I.V.R.K.: ,State parties shall use their best efforts to ensure recognition of the 
principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development 
of the child( ... )"; tevens is in art. 9, lid 4 van ditzelfde I.V.R.K. voor de nationale overheden de 
plicht opgenomen ,to provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the 
family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of 
the family", zo de scheiding tussen betrokkenen voortvloeit uit een maatregel genomen door de 
staat (gevangenneming, verbanning, overlijden tijdens gevangenneming, ... , maar ook bijvoor
beeld indien het kind in het kader van een jeugdbeschermingsmaatregel uit huis is geplaatst). 
(303) KOENS, M.J.C., o.c., 212. 
(304) WORTMANN, S.F.M. en VAN DUINENDIJK-BRAND, J., o.c., 182. 
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ook raadplegen over belangrijke beslissingen die het kind betreffen. 
Indien een van de beide ouders hierom verzoekt, dient de rechter een 
regeling vast te stellen. 

258. Zo het belang van het kind dit vraagt, moet ook kunnen worden 
afgezien van het verschaffen van inlichtingen of van de raadpleging, 
waartoe dan wel een uitdrukkelijk gemotiveerde rechterlijke beslis
sing is vereist. Het weze hierbij wel duidelijk dat de beschikking, 
waarin wordt beslist tot het onthouden van informatie aan een niet
omgangsgerechtigde ouder over zijn kind, slechts in uiterste gevallen 
kan genomen worden, of nog, dat de gronden voor het onthouden van 
informatie ,zwaarder" dienen te zijn dan die welke behoren te gelden 
voor het ontzeggen van omgang. Daar waar een omgangsregeling niet 
kan worden vastgesteld, is een regelmatige informatie voor de niet
omgangsgerechtigde ouder over de ontwikkeling van zijn kind vaak 
nog de enige resterende ,compensatie" en in elk geval het minimum 
waar hij, mede op grand van zijn recht op eerbiediging van zijn 
gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M., aanspraak kan maken(305). 

259. Dit betekent echter niet dat het informatierecht een altematief 
voor de omgang mag worden voor de gevallen waarin de verzorgende 
ouder onwillig is medewerking te verlenen aan de omgang(306). 

B. RET RECHT OP INFORMATIE VAN OUDERS EN HUN MINDERJARIGE 

KINDEREN IN NEDERLAND 

260. Op 22 augustus 1985 diende de vader van een toen bijna vier
jarige zoon een verzoek in tot vaststelling van een omgangsregeling. 
Subsidiair werd gevraagd een informatieregeling vast te stellen. Het 
primair verzoek werd afgewezen, doch, mede onder verwijzing naar 

(305) DoEK, J.E., ,Informatierecht van de gescheiden ouder-niet-voogd en artikel 8 
E.V.R.M.", F.J.R., 1988, 68. 
(306) RIJKS, E.P ., ,Informatierecht van de gescheiden ouder-niet-voogd en art. 8 E.V.R.M.", 
F.J.R., 1988, 192. 
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art. 8 E.V.R.M.(307), werd het subsidiair verzoek door de kinder
rechter in de Rechtbank 's-Gravenhage bij beschikking van 2 juni 
1987 ingewilligd. In het beschikkend gedeelte wordt dan opgenomen 
dat de moeder eenmaa1 per half jaar ( eventuee1 middels een door haar 
aan te wijzen tussenpersoon) aan de vader informatie zal verschaffen 
over belangrijke ontwikke1ingen in het Ieven van de minderjarige, in 
het bijzonder over diens schoolvorderingen en dat de moeder aan de 
vader eenmaa1 per jaar een recente foto van de minderjarige za1 
sturen. 

261. De kinderrechter was hierbij van oordeel dat een wette1ijke 
regeling omtrent dit recht op informatie niet diende te worden afge
wacht, te meer daar art. 8 E.V.R.M. rechtstreekse werking heeft. Nu 
de wetgever aan de kinderrechter de bevoegdheid heeft verschaft om 
een omgangsregeling te treffen tussen de ouder die niet met het gezag 
is belast en het kind, mag de kinderrechter zich in het Iicht van 
voormelde verdragsbepaling tevens de bevoegdheid toemeten om 
een (voor de andere ouder bepaald minder ver strekkende) informatie
regeling vast te stellen. 

262. Deze lagere rechtspraak(308) werd later bevestigd door de Hoge 
Raad die in zijn beschikkingen van 8 februari 1991(309) oordeelde dat 
de rechter, in het geval hij een verzoek tot het treffen van een 
omgangsregeling niet toewijsbaar acht, wei, op verzoek van de niet 
met het gezag belaste ouder, een regeling kan vaststellen die daartoe 
beperkt blijft dat de met het gezag beklede ouder verplicht is de 
andere ouder, in de door de rechter te bepalen omvang en vorm, 
inlichtingen betreffende het kind te geven. 

(307) Zie: DOEK, I.E., o.c., 67: ,De kinderrechter is van oordeel dat een dergelijk recht op 
informatie steunt op het bepaalde in artikel 8, lid 1 van het E.V.R.M .. Uit het in deze 
verdragsbepaling voor ,een ieder" neergelegde ,recht op eerbiediging van zijn gezinsleven" 
vloeit voort dat een ieder van wie op grond van de omstandigheden van het geval moet worden 
aangenomen dat hij tot het kind in een zodanige betrekking staat of heeft gestaan dat hij met dit 
kind een ,gezinsleven" in de zin van deze verdragsbepaling heeft, in beginsel, wanneer het 
kind niet met hem samenwoont en hij krachtens een rechterlijke beslissing geen omgang met 
het kind mag hebben, erop aanspraak mag maken dat hij door de ,andere" ouder op de hoogte 
wordt gesteld omtrent belangrijke ontwikkelingen in het Ieven van het kind. Hij heeft er recht 
op dat het (oorspronkelijke) gezinsleven door informatieverstrekking zoveel mogelijk levend 
wordt gehouden. Ben goede informatieuitwisseling tussen de ouders over het kind maakt (zo 
mag toch wel worden aangenomen) een belangrijk aspect van het gezinsleven tussen de ouders 
en het kind uit. ". 
(308) Zie ook: Rb. Den Haag, 9 maart 1988, F.J.R., 1988, 167, noot DOEK, I.E. 
(309) H.R., 8 februari 1991, RvdW, 1991, 49-50. 
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263. Dit aldus in de rechtspraak reeds erkende recht op informatie 
werd dan recent wettelijk vastgelegd in het met de Wet van 6 april 
1995 ingevoerde art. 1: 377b B.W.(310) dat het als een plicht van de 
met het gezag belaste ouder aanziet om de andere ouder in te lichten in 
verband met ,gewichtige aangelegenheden die de persoon en het 
vermogen van het kind betreffen". N aast dit recht op informatie wordt 
in hoofde van de niet met het gezag belaste ouder tevens voorzien in 
een recht op consultatie tegenover de andere ouder over belangrijke 
zaken die het kind en zijn eventuele vermogen aangaan. Ook dit recht 
wordt in de wet evenwel als een plicht geformuleerd(311 ). 

264. Krach tens het al even recente art. 1: 3 77 c B. W. he eft de niet met 
het gezag belaste ouder ook recht op informatie van derden. Deze 
informatie wordt echter pas verkregen na verzoek en mits het ver
vullen van vier voorwaarden: (a) de derde moet beroepshalve over 
deze informatie beschikken(312), (b) het moet informatie zijn over 
belangrijke zaken die de persoon van het kind of zijn verzorging en 
opvoeding betreffen(313), (c) de derde zou de informatie niet op 
gelijke wijze onthouden aan de met het gezag belaste ouder of een 
ander bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft (bijvoorbeeld 
de pleegouder) en (d) het be lang van het kind verzet zich niet tegen het 
verschaffen van de informatie(314). 

(310) WORTMANN, S.M.F., ,Ouderlijk gezag en omgang", F.JR., 1995,213. 
(311) Uitgangspunt voor deze regeling is geweest dat het ,in feite zo behoort te zijn dat de niet 
met het gezag belaste ouder die bij de opvoeding betrokken wil blijven, daartoe door de andere 
ouder in de gelegenheid wordt gesteld" (Kamerstukken II, 1992/93, 23 012, nr. 3, 29 en 
kamerstukken II, 1993/94, nr. 5, 24). Voor aangelegenheden die zowel informatie als con
sultatie behoeven, moet gedacht worden aan zaken die met de school te maken hebben, zoals de 
schoolkeuze, leerprestaties, beroepskeuze, aan medische kwesties en aan zaken op financieel 
terrein betreffende de minderjarige. De ,gewichtige aangelegenheden" vormen het minimum 
waarover informatieverschaffing en raadpleging plaatsvindt. Raadpleging kan zo nodig ook via 
een derde plaatsvinden. 
(312) Het gaat hier dus om informatie van derden die uit hoofde van hun beroep over bepaalde 
informatie betreffende het kind beschikken, bijvoorbeeld een leraar op school of een arts, .... 
(313) Ook hier moet gedacht worden aan informatie over bijvoorbeeld de leerprestaties van 
het kind. Informatie inzake het vermogen van het kind behoeft niet te worden verschaft, 
hetgeen kan worden afgeleid uit het verschil in terminologie van art. 1: 3 77b en art. 1: 3 77 c. In 
het eerstgenoemde artikel wordt gesproken van ,gewichtige aangelegenheden met betrekking 
tot de persoon en het vermogen van het kind". In het Jaatstgenoemde artikel van ,belangrijke 
feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding 
betreffen". 
(314) Het belang van he! kind kan zich tegen het verschaffen van informatie verzetten, 
bijvoorbeeld in het geval dat de met het gezag belaste ouder en het kind op een voor de andere 
ouder geheim adres verblijven. Als zij gaan verhuizen en he! kind in verband daarmee naar een 
andere school zal gaan, kan het be lang van het kind zich verzetten tegen het verschaffen van de 
informatie over de schoolwisseling aan de niet met het gezag belaste ouder (WORTMANN, 
S.F.M. en VAN DVIJVENDIJK-BRAND, J., o.c., 183). 
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265. Weigert de derde de informatie, dan kan de ouder die erom heeft 
gevraagd, de rechter verzoeken te bepalen dat de informatie alsnog 
wordt verstrekt. In het licht van hetgeen hoger werd gesteld, kan de 
rechter het verzoek evenwel slechts afwijzen als uitzonderlijk zwaar
wegende belangen van het kind zich tegen het verschaffen van in
formatie verzetten. 

C. HET RECHT OP INFORMATIE VAN OUDERS EN HUN MINDERJARIGE 

KINDEREN IN BELGIE EN FRANKRIJK 

266. Voor de Wet van 13 april1995 bepaalde de Belgische wet aileen 
voor de situatie na echtscheiding op grond van bepaalde feiten dat 
elke ouder, onverschiilig aan wie de kinderen werden toevertrouwd, 
het recht behield om op het onderhoud en de opvoeding van zijn kind 
toe te zien(315), maar er werd algemeen aanvaard dat het hier om een 
ouderlijk prerogatief ging dat in aile gevailen bestond(316). 

267. In de nieuwe wet wordt dit recht van toezicht(317) niet aileen als 
een algemeen ouderlijk prerogatief verwoord(318), maar tevens uit
gebreid tot het beheer over de goederen vanhet kind(319). 

268. Een niet onbelangrijke innovatie terzake is dus dat de wet thans 
aan de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, het recht toekent 
om bij de andere ouder en zelfs bij derden aile nuttige informatie in te 
winnen, niet aileen omtrent de opvoeding van zijn kind(320), maar 
ook omtrent het beheer van zijn goederen(321). Bij gebreke van deze 
wettelijke specifiering bleef het recht van toezicht in het verleden 
dikwijls dode letter(322). 

(315) Dit oude art. 303 B.W. (,De ouders behouden, onverschillig aan wie de kinderen 
worden toevertrouwd, ieder het recht om op het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen 
toe te zien, en zijn verplicht daartoe bij te dragen naar evenredigheid van hun middelen") werd 
opgeheven door de Wet van 13 april 1995. 
(316) SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, I.e., nr. 915. 
(317) Krachtens hetwelk de ene onder zich steeds tot de J eugdrechtbank kan wenden om een 
bepaalde beslissing of een bepaalde handeling van de andere onder aan te vechten (artt. 374, 
lid 4 in fine en 376, lid 4 in fine B.W.). 
(318) Zie het volledig vernieuwde art. 374, lid 4 B.W.: ,( ... )De onder die niet het ouderlijk 
gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind.". 
(319) Zie het a] even volledig vernieuwde art. 376, lid 4 B.W.: ,De andere onder behoudt het 
recht om toezicht te houden op het beheer.". 
(320) Art. 374, lid 4 B.W .. 
(321) Art. 376, lid 4 B.W .. 
(322) SENAEVE, P., ,De Wet van 13 april 1995 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag en het omgangsrecht", I.e., 41. 
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269. Thans kunnen derden (schooldirectie en klastitularis, genees
heer, banken, sociale zekerheidsinstellingen, overheidsadministraties, 
enz. .. . ) zich dus niet meer verschuilen achter het gegeven dat de 
andere ouder bij gerechtelijke uitspraak de uitoefening van het ouder
lijk gezag toegewezen heeft gekregen om te weigeren bepaalde in
formatie betreffende het kind door te spelen(323). 

270. In geval van weigering vanwege de andere ouder of vanwege 
een derde, kan de betrokken ouder zich tot de rechter wenden. 

271. Ook in Frankrijk wordt eenzelfde redenering gemaakt en wordt 
het recht op informatie aangezien als een noodzakelijk accessorium 
van het recht op toezicht (,le droit de surveillance") in hoofde van de 
ouder die niet deelneemt aan de uitoefening van het ouderlijk ge
zag(324), en dit ten einde van dit recht op toezicht op een adequate 
wijze te kunnen gebruik maken(325). Aldus wordt reeds in 1973 in 
een Omzendbrief van het Ministerie van Nationale Opvoeding be
paald dat de schooluitslagen in zulk een situatie dienen te worden 
geadresseerd aan beide ouders(326). 

272. Op meer algemene wijze wordt dan in het bij Wet van 22 juli 
1987 ingevoegde art. 288 C.C.F. gesteld dat ,Le parent qui n'a pas 
l'exercice de l'autorite parentale conserve le droit de surveiller l'en
tretien et l'education des enfants et doit etre informe, en consequence, 
des choix importants relatifs a la vie de ces derniers.". 

D. HET RECHT OP INFORMATIE VAN OUDERS EN HUN MINDERJARIGE 

KINDEREN IN DUITSLAND 

273. Ook de Duitse wetgeving kent een wettelijk recht op informatie 
voor de niet met ouderlijk gezag beklede ouder, al heeft deze ,Aus
kunftansprach" tot op heden nog niet veel aan betekenis gewon
nen(327). 

(323) SENAEVE, P., ,Algemene beschouwingen rond de Wet van 13 april1995", in l.c., 46. 
(324) BENABENT, A., o.c., 495. 
(325) Zie o.m.: T.G.I. Nanterre, 28 juni 1977, Gaz. Pal., 1977, 2: ,L'existence d'un droit de 
surveillance au benefice de 1, epoux non gardien fait implicitement obligation a 1, epoux gardien 
d'inforrner son ex-conjoint des decisions importantes qu'il prend en ce qui conceme leur enfant 
commun.". 
(326) Circulaire min. Educ. Nat., 9 maart 1973. 
(327) SCHWAB, D., Handbuch des Scheidingsrecht, Miichen, Vahlen, 1995, 611. 
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274. § 1634 (3) B.G.B. bepaalt terzake: ,Bin Eltemteil, dem die 
Personensorge nicht zusteht, kann bei berechtigtem Interesse vom 
Personensorgeberechtigden Auskunft uber die personlichen Verhiilt
nisse des Kindes verlangen, soweit ihre Erteilung mit dem W ohl des 
Kindes vereinbar ist". 

275. Opmerkelijk is wei dat dit recht op informatie uitsluitend tegen
over de andere ouder kan waargemaakt worden, en niet tegenover 
derden (scholen, artsen, overheidsorganen, ... ). Evenmin kan de in
formatiegerechtigde ouder van de andere ouder eisen dat deze laatste 
derden van hun zwijgplicht ontslaat(328). 

276. Als voorwaarde voor de toekenning van een ,Auskunftrecht" 
spreekt de Duitse wetgever van een ,Berechtiges Interesse", die bij de 
toekenning, beperking of afschaffing van dit recht op informatie zal 
beoordeeld worden. Aldus werden bijvoorbeeld reeds de volgende 
aspecten bij het toekennen van een informatierecht in overweging 
genom en: (a) het omgangsrecht kan we gens exteme omstandigheden 
(verre afstand, buitenlandse reizen, ... ) niet op continue wijze uit
geoefend worden door de niet met het ouderlijk gezag beklede ouder, 
die nochtans-de nodige interessevoor :tijn kind aan de dag legt(329), 
(b) de uitoefening van het omgangsrecht stuit op tegenstribbeling van 
het kind(330), (c) het kind is wegens zijn geringe leeftijd of handicap 
niet in staat zijn nochtans omgangsgerechtigde ouder over zijn per
soonlijke situatie te berichten(331) en (d) de omgangsgerechtigde 
ouder behoeft vrij specifieke informatie ten einde zijn omgangsrecht 
in het belang van het kind te kunnen uitoefenen(332), zodat hij in staat 
is op adequate wijze te reageren zo er zich tijdens de periode van 
omgangsrecht moeilijkheden zouden voordoen(333). 

(328) PALANDT/DIEDERICHSEN, Biirgerliches Gesetzbuch, § 1634 (3), 1994, nr. 16; JOHANNSEN/ 
JENRICHIJAEGER, Eherecht, Scheidung, Trennung, Folgen, § 1634 (3), 1992, nr. 45. 
(329) BayObLG, 12 juli 1983, FamRZ, 1983, 1169-1171. 
(330) BayObLG, 12juli 1983,FamRZ, 1983,1169-1171. 
(331) BayObLG, 12 juli 1983, FamRZ, 1983, 1169-1171; SOERGEL/SrRArz, Biirgerliches 
Gesetzbuch mit Einfohrungsgesetz und Nebengesetzen in 10 Banden, Kohlhammer-Kommen
tar, § 1634 (3), 1987, nr. 14. 
(332) Aldus is het, zo het kind met gezondheidsproblemen zit, aangewezen de omgangs
gerechtigde ouder in te lichten over de aard van de uitgevoerde behandelingen, de namen van 
de behandelende geneesheren, e.d. 
(333) OLG Zweibriicken, 23 januari 1990, FamRZ, !990, 779. 
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277. De term ,Personliche Verhaltnisse"(334) duidt op al wat de 
informatiegerechtigde ouder, gelet op de concrete situatie, redelijker
wijze kan interesseren in verband met het kind(335): gezondheidstoe
stand, schoolprestaties, vriendenkring, beroepsopleiding, vrije 
tijdsbeleving, .... Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden 
met datgene wat de eventueel omgangsgerechtigde ouder zelf reeds 
via de uitoefening van zijn omgangsrecht kan te weten komen. 

278. Zo de Duitse rechter weigert een principieel recht op informatie 
te regelen, dient zulks strikt te worden gemotiveerd in functie van het 
belang van het kind(336). Hier kan tevens het geval worden onder
gebracht van het bijna meerderjarig kind dat de door de met het 
ouderlijk gezag belaste ouder verschafte informatie alsmaar tegen
spreekt (in verband met doktersbezoeken, vriendenkring, ... ): hier 
dient het zelfbeschikkingsrecht van het kind hoven het recht op 
informatie in hoofde van de ouders te primeren(337). 

279. In tegenstelling tot het hogeraangehaalde uitgangspunt in Belgie 
en Frankrijk, waarbij het recht op informatie mede als instrument 
beschouwd wordt ten einde het recht van toezicht op de met de 
exclusieve gezagsuitoefening belaste ouder op adequate wijze te 
kunnen waarmaken en desnoods bij de rechter verhaal te zoeken, is 
dit geenszins de bedoeling van het Duitse ,Auskunftrecht". Zo toch 
met deze bedoeling om inlichtingen mocht gevorderd worden, dan is 
het de informatieplichtige ouder toegestaan hetzij de inlichtingen 
slechts in grote trekken mede te delen, hetzij deze zelfs te weigeren. 
Evenmin is de met het gezag belaste ouder verplicht zich in discussies 
omtrent de gezagsuitoefening te begeven. 

E. EVALUATIE 

280. Een nieuwe ontwikkeling in het omgangsrecht is het toekennen 
van een recht op informatie, voomamelijk in de situatie waar een 
omgangsregeling wordt ontzegd. 

(334) SCHWAB, D., o.c., 640. 
(335) Het recht op informatie betreft dus geenszins de ,Personensorgeberechtigde" ze1f; ook 
wat de informatie over de opvoedkundige situatie aangaat, mag deze zich niet ze1f geviseerd 
voe1en. 
(336) GERNHUBER, J., Lehrbuch des Familienrechts, Miinchen, CH Beck, 1980, 918. 
(337) Vgl.: AG Hamburg, 2 mei 1990, FamRZ, 1990, 1382. 
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281. Op grond van wat hoger werd aangehaald, lean terzake gesteld 
worden dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven, voortvloei
ende uit art. 8 E.V.R.M.,(338) voor de nationale staten de positieve 
verplichting met zich brengt aan het kind en de niet met dit kind 
samenlevende ouder een wederkerig recht op informatie over belang
rijke feiten en omstandigheden in hun leven toe te kennen. 

282. Zowel de Nederlandse, de Belgische en de Franse, als de Duitse 
wetgevers komen aan deze verplichting tegemoet, zij het dan, wat de 
Nederlandse en de Belgische wetgever betreft, zeer recent. 

283. Al wordt het recht op informatie, in tegenstelling tot in Neder
land en in Duitsland, in Belgie en Frankrijk uitdrukkelijk als een 
aspect van het ouderlijk gezag zelf aangezien, en dan nog meer be
paald als een van de meest belangrijke attributen in handen van de 
informatiegerechtigde ouder ten einde met kennis van zaken te kun
nen toezien op de exclusieve gezagsuitoefening door de andere ouder 
en dit met het oog op een eventueel verhaal bij de bevoegde rechter, 
dient het, gelet op het hogergenoemde Nederlandse, Duitse, maar ook 
Europese uitgangspunt terzake, ook toe te komen aan een niet met het 
ouderlijk gezag belaste olider. · 

284. Hierbij lean het verzoek dan nog enkel worden afgewezen zo er 
uitzonderlijk zwaarwegende belangen van het kind bestaan, die zich 
tegen het verschaffen van informatie verzetten. Terwijl de Duitse 
wetgever toelaat een regeling tot het verschaffen van informatie te 
weigeren zo ,ihre Erteilung nicht mit dem W ohl des Kindes vereinbar 
ist" en noch in de Belgische, noch in de Franse wetgeving specifieke 
weigeringsgronden worden opgegeven, dient ook voor hen te worden 
aangenomen dat zij in ieder geval zwaarwichtiger dienen te zijn dan 
deze welke behoren te gelden voor het onthouden van een omgangs
recht. Uiteraard is het hierbij van belang, zoals de Hoge Raad der 
Nederlanden recentelijk oordeelde(339), dat het recht op eerbiediging 
van de privacy en de persoonlijke levenssfeer van de ouders en hun 
kinderen tegen elkaar worden afgewogen(340). 

(338) Zie echter tevens: art. 17 van het V.N.-Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 
(339) H.R., 12 juni 1992, N.J., 1992, 589. 
(340) In casu waren de kinderen tegen een informatieplicht die door het Hof aan de vader was 
opge1egd. 
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285. Telkenmale wordt het informatierecht in hoofde van de niet met 
het ouderlijk gezag belaste ouder(341) gekoppeld aan de plicht tot het 
verschaffen van informatie in hoofde van de andere ouder, die wei met 
het ouderlijk gezag is belast. 

286. Deze informatieplicht dient zich evenwel niet tot alle mogelijke 
details uit te strekken. In beginsel kan enkel de relevante informatie 
volstaan(342), zonder dat hierbij bewijsstukken dienen te worden 
overgelegd(343). Veelal is zulks eigenlijk niet zozeer een probleem 
van recht op informatie, maar hoort dit veeleer thuis bij de nadere 
invulling van de omgangsmodaliteiten. Daar waar het regelmatig 
toezenden van een foto een normale zaak is, lijkt de vraag of de 
informatiegerechtigde ouder zonder meer de schoolrapporten van zijn 
kind kan opvragen, moeilijker te liggen(344). In principe zouden 
gewone inlichtingen hieromtrent moeten volstaan, zodat het onge
nuanceerd karakter van de hogergenoemde en reeds van 1973 date
rende Omzendbrief van het Franse Ministerie van Nationale Opvoe
ding betwist kan worden. Enkel de Duitse wetgever beperkt de 
informatieplicht tot de louter persoonsgebonden aangelegenheden 
met betrekking tot het kind, terwijl de Nederlandse en de Belgische 
wetgevers uitdrukkelijk, maar ook de Franse wetgever de informatie 
ook op het vermogen van de minderjarige betrekken. 

287. Bovendien voorziet de Duitse wetgever niet in een informatie
plicht in hoofde van derden, terwijl dit wei uitdrukkelijk door de 
Nederlandse en de Belgische wetgevers wordt voorzien. De Neder
landse wetgever wijdt hieraan zelfs een apart artikel waarbij de 
informatiegerechtigde, mits vervulling van een aantal voorwaarden, 
om informatie van derden kan verzoeken. Informatie over het ver
mogen van het kind behoeft evenwel niet te worden verschaft. 

288. Jammer genoeg beperkt de Nederlandse wetgever de plicht tot 
informatieverschaffing in hoofde van derden tot hen, die daarover 

(341) Of, voor wat Belgie en Frankrijk betreft, in hoofde van de niet met ,de uitoefening" van 
het ouderlijk gezag belaste ouder. 
(342) Uiteraard zijn hierop een aantal uitzonderingen denkbaar: zo is het bijvoorbeeld aan
gewezen in het kader van een langdurige omgangsperiode (veelal gedurende de vakantiepe
riode) o.m. een boekje met een lijst der inentingen mee te geven, ten einde, indien nodig, de 
correcte geneeskundige maatregelen te kunnen treffen (zie: OLG Zweibriicken, FamRZ, 1990, 
779), of een persoonsbewijs, indien de omgangsgerechtigde een buitenlandse reis met zijn kind 
overweegt. 
(343) OLG Zweibriicken, 23 januari 1990, FamRZ, 1990, 779. 
(344) SCHWAB, D., o.c., 640. 
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beroepshalve beschikken, zodat hieronder bijvoorbeeld niet de pleeg
ouders kunnen gecatalogeerd worden, niettegenstaande zij dikwijls 
gedurende geruime tijd op vrijwillige basis voor het kind kunnen 
gezorgd hebben en aldus over belangrijke informatie beschikken. 

289. Uit het hager aangehaalde arrest Gaskin(345) kan evenwel 
worden afgeleid dat niet alleen de door de ouders aan elkaar te 
verstrekken informatie kadert binnen de bescherming van het gezins
leven van de ouders en de kinderen in de zin van art. 8 E.V.R.M., maar 
tevens de over het kind door derden te verstrekken informatie, zonder 
dat hier van een beperking tot de beroepsmatige derden wordt ge
sproken. 

290. De frequentie van het informeren dient beoordeeld in verhou
ding tot het al dan niet toegekende omgangsrecht. Zo de informatie
gerechtigde ouder een zeer geregelde omgang met het kind heeft, kan 
een trimestriele ofzelfs halfjaarlijkse(346) berichtgeving volstaan. Zo 
het omgangsrecht niet of slechts sporadisch wordt uitgeoefend, zal 
een frequentere berichtgeving noodzakelijk zijn(347). Zo het recht op 
informatie gepJtard gaatm_et e_en n:~bt op consul!atie, di~mt deze plicht 
tot het verschaffen van informatie evenwel in functie te staan van de 
plicht tot raadpleging. Anders heeft raadpleging geen zin. Indien 
krachtens rechterlijke beslissing geen informatie dient verschaft te 
worden, is oak raadpleging niet aan de orde. Doch, als er krachtens 
rechterlijke beslissing geen raadpleging behoeft te geschieden, bete
kent dat evenwel nag niet dat er oak geen informatie zou moeten 
verschaft worden(348). 

291. De idee die aan het recht op informatie ten grondslag ligt, blijft 
evenwel dat het, met de leidraad van art. 8 E.V.R.M. en het uitgangs
punt van de principieel gezamenlijke gezagsuitoefening voor ogen, zo 
behoort te zijn dat de niet met het gezag belaste ouder die bij de 
opvoeding betrokken wil blijven, daartoe door de andere ouder in de 
gelegenheid wordt gesteld. 

(345) E.H.R.M., 7 juli 1989, Gaskin tegen Groot-Brittannie, Serie A, Vol. 160 en NJ., 1991, 
nr. 659. 
(346) OLG Karlsruhe, 28 juli 1983, FamRZ, 1169. 
(347) JoHANNSEN!HENRicHIJAEGER, Eherecht, Scheidung, Trennung, Folgen, § 1634 (3), 1992, 
nr. 46. 
(348) WORTMANN, S.F.M., ,Ouderlijk gezag en omgang", F.J.R., 1995, 214. 
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292. Opmerkelijk is evenwel dat in geen van de besproken landen 
door de wet wordt voorzien in hetzij een recht op informatie van bet 
kind zelf met betrekking tot belangrijke aangelegenheden betreffende 
de ouder die hem niet verzorgt, hetzij een recht op informatie van 
andere personen tot wie bet kind in een betrekking staat welke als 
gezinsleven moet worden aangemerkt, en dit terwijl een hedendaagse 
lezing van art. 8 E.V.R.M. zulks zou gebieden. 
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SOMMAIRE 

UNE EVOLUTION SURLES TERRAINS DE L'AUTORITE PARENT ALE, 

DU DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES, DU DROIT DES MINEURS D'ETRE ENTENDUS, 

DU DROIT A L'INFORMATION DES PARENTS ET DE LEURS ENFANTS MINEURS: 

LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMMES 

LA RECOMMANDATION SURLES RESPONSABILITES PARENT ALES ET LA CONVENTION 

INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT COMME FILS CONDUCTEURS? 

Dans quelle mesure la legislation des Pays-Bas, de la Belgique, de la France mais 
aussi de 1 'Allemagne concernant 1' autorite parentale, le droit aux relations person
nelles, le droit des mineurs d'etre entendus et le droit a !'information des parents et de 
leurs enfants mineurs est-elle ou non en conformite avec le contexte international 
constitue par la CEDH ou Convention Europeenne de Sauvegarde des droits de 
l'homme, la Recommandation sur les responsabilites parentales elaboree dans le 
cadre du Conseil de l'Europe et la CIDE ou Convention internationale relatives aux 
droits de l'enfant adoptee le 20 novembre 1989 par l'Assemblee Generale des 
Nations Unies? Telle est la question analysee dans le present article. 

En ce qui concerne !'organisation de l'autorite parentale, les Etats precites doivent 
se conformer a une obligation positive, leur imposant de donner aux pere et mere et a 
leurs enfants, en cas de vie familiale effective entre eux, la possibilite d'assumer de 
fac,:on adequate leurs droits et devoirs parentaux. La preference doit etre donnee a une 
legislation qui stimule au mieux les pere et mere, maries ou non, a exercer conjoin
tement leurs droits et devoirs parentaux. La situation dans laquelle l'autorite paren
tale n' est exercee que par un seul des pere et mere do it constituer 1 'exception, celle-ci 
ne pouvant se justifier que dans l'interet de l'enfant. 

Sur ce point, la legislation beige s'avere des plus meritantes: !'organisation de 
l'autorite parentale s'y trouve totalement disjointe de la situation conjugale ou non 
des pere et mere; les derogations au principe de l'exercice conjoint de l'autorite 
parentale n'y sont possibles, meme pour des parents divorces, que dans l'interet de 
l'enfant. Par contre ni aux Pays-Bas, ni en France, le legislateur n'ose reconnaitre 
une place centrale a un exercice conjoint automatique de l'autorite parentale a 
l'egard d'enfants nes hors mariage. Ala lumiere des principes precites, il convient 
tres certainement de remettre en cau~e le traitement preferentiel actuellement encore 
en vigueur en Allemagne, en vertu des §§ 1705 et 1738 B.G.B., au benefice de la 
mere. Si le parent vivant separe n'a pas la garde de l'enfant, il doit obtenir la 
possibilite d'exercer un droit de visite et de contact a l'egard de cet enfant et ce 
droit ne peut lui etre refuse que pour motifs graves au sens de 1' article 8, al. 2 CEDH. 
Les criteres limitatifs de ce droit, tels que prevus par la legislation tant des Pays-Bas, 
de la Belgique et de la France que de 1 'Allemagne, semblent conciliables avec la 
disposition precitee. Seulle § 1711 B.G.B. en Allemagne suscite encore des ques
tions. Malheureusement cependant, ou bien l'enfant mineur lui-meme ne se voit pas 
reconnaitre un droit aux relations personnelles, ou bien l'exercice independant de ce 
droit se heurte a des obstacles de procedure. 

Principalement en cas de refus d'un droit aux relations personnelles, il doit etre 
accorde a 1, enfant comme a celui des pere et mere ne vivant pas avec lui, un droit 
reciproque a !'information concernant tous faits et circonstances d'importance. En 
effet, celui des pere et mere qui n'est pas titulaire de l'autorite parentale mais qui 
souhaite neanmoins demeurer implique dans !'education, doit etre mis, par l'autre 
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parent, en mesure de le faire. Les motifs invoques pour refuser un tel droit a 
I' information doivent en tout cas peser plus lourd que ceux susceptibles de justifier 
le refus du droit aux relations personnelles. A cet egard, il importe bien evidemment 
de mettre en balance le droit au respect de la vie privee et du cadre de vie personnelle 
des parents et de leurs enfants. L'obligation d'information doit cependant concerner 
aussi bien les questions liees a la personne que celles concernant le patrimoine du 
mineur d'age. De meme, !'information a foumir par les tiers, et ceci ne vaut pas 
seulement pour les personnes qui disposent d'informations sur !'enfant du fait de leur 
activite professionnelle, cadre dans la protection de la vie familiale des parents et des 
enfants. lei non plus, la loi ne prevoit expressement, dans aucun des pays envisages, 
un droit a !'information dans le chef de !'enfant lui-meme. 

Alors que, dans un article paru en 1968 dans la revue ,International Child Welfare 
Review", sur la Declaration des Droits de l'Enfant (a cette epoque), il etait ecrit que 
,The concept that a child has rights is of relatively recent vintage. Until the first 
World War there was much talk about the duties of children- towards parents and 
society-, but never any question of rights they might be entitled to", il doit etre tres 
clairement pose aujourd'hui que les dispositions legales en matiere d'autorite pa
rentale, de droit aux relations personnelles, de droit des mineurs d' etre entendus et de 
droit a !'information doivent tenir compte non seulement des droits des parents, mais 
egalement de ceux de l'enfant en cause. 

Le mineur d'age est, moyennant certaines nuances fondees sur la theorie des 
,limitations inherentes" titulaire des droits fondamentaux prevus par la CEDH. 
Ces droits, il peut en outre les faire valoir directement a Strasbourg, puisqu'en cas 
d'inertie de son representant legal, il n'est pas possible d'epuiser les moyens de droit 
nationaux. Ceci conduit a une situation bizarre: le mineur d'age peut introduire lui
meme a Strasbourg une plainte basee sur une violation de ses droits fondamentaux 
decoulant de la CEDH, mais il ne le peut pas en droit national. La derniere phrase de 
!'article 25 CEDH precise d'ailleurs que ,les Hautes Parties contractantes ayant 
souscrit une declaration concernant le droit de plainte individuel, s'engagent a 
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit"; ceci constitue une 
indication supplementaire de ce que le mineur d'age doit pouvoir, en cas d'inertie de 
son representant, introduire une plainte a Strasbourg. Dans la mesure ou la legislation 
nationale concernant l'autorite parentale, le droit aux relations personnelles, le droit 
des mineurs d'etre entendus et le droit a !'information des parents et de leurs enfants 
n'accorde au mineur Uusqu'a une limite d'age determinee, cruciale et inevitablement 
arbitraire) pas d'acces personnel au juge, cette legislation semble contraire a 
!'article 6 CEDH. Le droit a la protection de la vie familiale releve en effet des 
,droits civils" vises par la disposition precitee. Si done quelqu'un invoque une 
violation de son droit a la protection de la vie familiale, il devra avoir acces au juge, 
entre autres sur base de I' article 6, alinea 1 CEDH. 

Il faut bien constater cependant que dans aucun des pays ici envisages, le mineur 
d'age ne dispose d'un tel droit d'acces personnel, de sorte que sur ce point, meme 
apres les plus recentes reformes legislatives, la CEDH et d'autres textes internatio
naux n'ont pas encore eu un suffisant effet d'emancipation. La situation du mineur 
d'age demeure des lors encore en grande partie celle d'un protege et non celle d'un 
ayant droit. Certes, tant aux Pays-Bas, en Belgique et en France qu'en Allemagne, 
principalement ala suite de !'article 12 CIDE, il a ete instaure pour les mineurs d'age 
un droit assez general d 'etre entendus. De meme, en cas de decisions judiciaires le 
concernant, les droits du mineur doivent occuper une place centrale, et ce afin 
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d'eviter au maximum que soient prises a son insu des decisions susceptibles d'avoir 
pour lui des consequences de premiere importance. Ceci n'enleve cependant rien au 
fait que le mineur d'age reste incapable au plan du droit formel et qu'il ne puisse 
invoquer personnellement devant le juge national ses droits decoulant de la Conven
tion; de ce fait, une crainte subsiste de voir la position du mineur d'age demeurer 
passive et des decisions continuer a etre prises en dehors de lui ... 

ZUSAMMENF ASSUNG 

EINE EVOLUTION IM BEREICH DER ELTERLICHEN GEWALT, DES UMGANGSRECHTES, 
DES ANHORUNGSRECHTES VON MINDERJAHRl:GEN UND DES INFORMATIONSRECHTES 

VON ELTERN UND DEREN MINDERJAHRIGEN K!NDERN. 
DER EVMR, ,THE RECOMMENDATION ON PARENTAL RESPONSIBILITIES" 

UND DER IVRK ALS LEITF ADEN 

Die Frage wurde gestellt, in welchem AusmaB die niederlandische, belgische und 
franzosische, aber auch die deutsche Gesetzgebung im Bereich der elterlichen 
Gewalt, des Umgangsrechtes, des Anhorungsrechtes von Minderjahrigen und des 
Informationsrechtes von Eltem und deren minderjahrigen Kindem den Vergleich mit 
dem intemationalen Kontext aushalten kann, den der EVMR, die im Rahmen des 
Europarates zustandegekommene ,recommendation on parental responsibilities" 
und der am 20. November 1989 von der Generalversammling der Vereinte11 Nationen 
angenommeneil-IVRK aarstellen:- - -- - - - - -- - -

Was die Organisation der elterlichen Gewalt betrifft, stehen obengenannte Staaten 
unter dem Druck der positiven Verpflichtung, den Eltem dort, wo zwischen Eltem 
und Kindem ein ,effective family life" besteht, zu ermoglichen den elterlichen 
Rechten und Pflichten auf gehOrige Weise nachzukommen. Dabei muB eine Gesetz
gebung die die Eltem, wohl oder nicht verheiratet, gerade dazu anregt gemeinsam die 
elterlichen Rechte und Pflichten auszuiiben, durchaus bevorzugt werden. Die Situa
tion, in der die elterliche Gewalt nur vin einem Elterteil ausgeiibt wird, muB die 
Ausnahme darstellen, und sie laBt sich nur im Interesse des Kindes begriinden. 

Die belgische Gesetzgebung ist in dieser Hinsicht recht verdienstvoll: Die Organis
tion der elterlichen Gewalt wird vom Ehestand der Eltem getrennt und Abweich
ungen vom Prinzip der gemeinsamen Machtsausiibung, auch bei getrennt lebenden 
Eltem, sind nur im Interesse des Kindes moglich. Dagegeniiber wagt es weder der 
niederliindische noch der franzosische Gesetzgeber im Hinblick auf auBereheliche 
Kinder eine automatische gemeinsame Machtsausiibnung zentral zu stellen. Die in 
Deutschland noch immer geltende Sonderbehandlung der Mutter kraft§§ 1705 und 
1738 BGB muB im Namen der obengenannten Prinzipien bestimmt angeklagt 
werden. 

W enn der getrennt lebende Elter nicht das Hiiterecht iiber das Kind hat, muB ihm 
ermoglicht werden, dieses Kind zu besuchen und Kontakte zu haben, was ihm nur aus 
zwingenden Griinden im Sinne des Art. 8, Abschnitt 2 EVMR verweigert werden 
kann. Sowohl die niederliindischen, belgischen, franzosichen wie deutschen ein
schlagigen Beschriinkungskriterien entsprechen anscheinend letzterer Bestimmung. 
Nur der deutsche Paragraph 1711 BGB ist noch fragwiirdig. Bedauerlich ist jedoch, 
daB entweder das Umgangsrecht zugunsten des Minderjahrigen selbst nicht vorge-
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sehen wird, oder prozeBrechtliche Bestimmungen die selbstandige Ausi.ibung dieses 
Umgangsrechtes verhindem. 

Besonders in jener situation einer Verweigerung der Umgangsreglung, muB dem 
Kind und dem nicht mit diesem Kind zusammenlebenden Elter ein gegenseitiges 
Recht auf Information i.iber wichtige Tatsachen und Umstande geboten werden. Der 
nicht mit der Gewalt belastete Elter der sich an der Erziehung beteiligen will, muB ja 
vom anderen Elterteil dazu in die Lage versetzt werden. Die Gri.inde zur Verweige
rung solches Informationsrechtes mi.issen jedenfalls schwerwiegender sein, als jene 
die fur die Verweigerung des Umgangsrechtes gelten sollen. Sowieso spielt es dabei 
eine Rolle, daB das Recht zur Beri.icksichtigung der Privatsphare und die personli
chen Lebensverhaltnisse der Eltem und ihrer Kinder gegeneinander abgewogen 
werden. Die Informationspflicht muB jedoch sowohl personsverbundene Angelegen
heiten wie das Vermogen des Minderjahrigen gelten. Auch die von Dritten und nicht 
nur von denen die beruflich i.iber das Kind betreffende Information verfi.igen, zu 
erteilende Information ist als Schutz des Familienlebens der Eltem und der Kinder 
vorgesehen. Nochmals wird in keinem der besprochenen Landem das Recht zur 
Information zugunsten des Kindes selbst vorgesehen. 

In einem Artikel im ,International Child Welfare Review" von 1968 iiber die 
(damalige) Erklarung der Rechte des Kindes wurde noch geschrieben: ,The concept 
that a child has rights is of relatively recent vintage. Until the first Wolrd War there 
was much talk about the duties of children- towards parents and society-, but 
never any questions of rights they might be entitled to". Heute muB deutlich sein, daB 
sowohl die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der elterlichen Gewalt, des 
Umgangsrechtes, des Anhorungsrechtes von Minderjahrigen und des Informations
rechtes von Eltem und deren minderjahrigen Kindem nicht nur die Rechte der Eltem, 
sondem zugleich die des Kindes beri.icksichtigen mi.issen. 

Der Minderj ahrige ist unter der V oraussetzung einer gewissen Nuancierung aufgrund 
der Theorie der ,inherent imitations" Trager der im EVMR festgelegten Grund
rechte, die er dari.iber hinaus in StraBburg unmittelbar geltend machen kann, weil im 
Fall des Unwillens seines gesetzlichen Vertreters die nationalen Rechtsmittel nicht 
erschopft werden konnen. Dies fi.ihrt zu der fremden Situation, daB der Minderjahrige 
in StraBburg selbstandig i.iber die Beeintrachtigung seiner Grundrechte aus dem 
EVMR klagen kann, aber nicht im nationalen Recht. Der letzte Satz aus Art. 25 
EVMR lautet i.ibrigens, daB sich ,Die Hoben V ertragsschlieBenden Parteien die 
hinsichtlich des individuellen Klagerechtes eine Erklarung abgegeben haben, ver
binden durch keine einzige MaBnahme die wirksame Ausiibung des Klagerechtes zu 
hindem", was einen zusatzlichen Hinweis darstellt, daB der Minderjiihrige, im Fall 
des Unwillens seines Vertreters in StraBburg muB klagen konnen. Insofem in der 
nationalen Gesetzgebung im Bereich der elterlichen Gewalt, des Umgangsrechtes, 
des Anhorungsrechtes von Minderjahrigen und des Informationsrechtes von Eltem 
und deren minderjahrigen Kindem dem Minderjahrigen (ab einer gewissen, ent
scheidenden und unvermeidlich willki.irlich bleibenden Altersgrenze) keinen eigenen 
Zugang zum Richter geboten wird, widerspricht dies anscheinend dem Art. 6 EVMR. 
Das Recht zum Schutz des Familienlebens gehOrtja zu den ,civil rights" wie sie in 
obengenannter Bestimmung beabsichtigt werden. W enn einer eine Beeintrachtigung 
seines Rechtes zum Schutz des Familienlebens anfi.ihrt, wird er u.a. aufgrund des 
Art. 6, Abschnitt 1 EVMR Zugang zum Richter haben mi.issen. 

Man muB allerdings feststellen, daB der Minderjiihrige in keinem der besprochenen 
Landem ein solches Zugangsrecht genieBt, sodaB in diesem Punkt, auch nach neu-
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lichen gesetzgebenden Reformen, der EVMR und andere internationale Texte noch 
keine ausreichende emanzipierende Wirkung vorzeigen konnen. Die Stellung des 
Minderjiihrigen bleibt also im groBen ganzen die eines Geschiitzten und nicht die 
eines Berechtigten. Zwar wurde sowohl in den Niedertlanden, Belgien, Frankreich 
wie in Deutschland heutzutage, groBenteils nach dem Vorbild des Art. 12 IVRK, ein 
recht allgemeines Anhorungsrecht der Minderjiihrigen eingefiihrt. Zugleich miissen 
beim Treffen von richterlichen Entscheidungen die ihn gelten, jeweils die Interessen 
des Minderjiihrigen zentral gestellt werden, und dies mit der Absicht moglichst oft zu 
verhindern, daB ohne Riicksprache Entscheidungen getroffen werden, die fur ihn von 
der allergroBten Bedeutung sein konnten. Dennoch iindert dies nichts an der Tatsache 
daB der Minderjiihrige formalrechtlich handlungsunfahig bleibt und sich nicht selb
stiindig vor dem national en Richter auf seine Rechte aus dem Vertrag berufen kann, 
sodaB die begriindete Befiirchtung weiter besteht, daB die Stellung des Minderjiih
rigen eine passive ist, und daB doch ohne Riicksprache iiber ibn Entscheidungen 
getroffen werden. 

SUMMARY 

.RECENT DEVELOPMENTS REGARDING PARENTAL AUTHORITY, VISITING RIGHTS, 

THE RIGHT OF MINORS TO BE HEARD, AND THE RIGHT OF PARENTS AND 

THEIR CHILDREN TO INFORMATION. 

DO THE ECHR, THE RECOMMENDATIONS_ ON PARENTAL RESPONSIBILITY 

. AND-THE-ECifRj•ROVIDE SUITABLE GUIDANCE? 

The question was raised as to how well the Dutch, Belgian, and French and German 
legislation on parental authority, on visiting rights, on the right of minors to be heard, 
and the right of parents and their children to information emerge from being assessed 
in an international context consisting of the ECHR, the ,Recommendation on 
Parental Responsibilities" which was elaborated by the Council of Europe, and the 
International Treaty on the Rights of Children, which was adopted on 20/11/1989 by 
the General Assembly of the United Nations. 

As regards the legislation on parental responsibility, the countries mentioned above 
are under an obligation to provide parents and children who truly enjoy ,effective 
family life" with the opportunity to exercise their parental rights and responsibilities 
in a satisfactory manner. Preference should be given to legislation which encourages 
the parents - be they married or unmarried - to exercise their parental rights and 
responsibilities together. Situations whereby parental authority is exercised by one 
parent only should remain the exception, which can, however, be justified if the 
interests of the child so require. 

Belgian legislation is extremely creditable in this regard. The rules relating to 
parental authority apply entirely regardless of marital status, and exceptions to the 
joint exercising of parental authority can only be granted in the interests of the child, 
even in the case of divorced parents who are still alive. Neither the French nor the 
Dutch legislation, on the other hand, have been so bold as to make the joint exercise 
the central feature of parental authority over extra-marital children. Accordingly, the 
preferential treatment which German legislation, through Articles 1705 and 1738 of 
the Civil Code, continues to give to the mother under German legislation, deserves 
condemnation when viewed in the light of these principles. 
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Where the divorced parent who is still alive does not have the right of custody of the 
child, he or she must be given the opportunity to visit the latter and to keep in touch 
with him/her. This is a right which, under Article 8(2) ECHR, can only be denied 
him/her on exceptional grounds. The restrictions stipulated in this regard by the 
legislation ofthe Netherlands, Belgium, France and Germany appear to be consistent 
with this provision. The only national rule to give rise to some questions is Article 
1711 of the German Civil Code. Unfortunately, the rules of these countries either fail 
to confer visiting rights on the minor himself/herself, or contain procedural impedi
ments to the independent exercising of this right. 

It is especially in situations where the child enjoys no visiting rights that both the 
child and the parent who does not live together with the child are given a right to 
mutual information on the main circumstances and developments surrounding the 
other party. The parent who has not been given any parental authority, and who 
wishes to remain involved in the education of the child, must be given the oppor
tunity to do so by the other parent. At all events, the grounds on which such a right to 
information can be denied must definitely more serious than those which can be 
advanced in order to justify the refusal of visiting rights. In this context, it is 
obviously important to strike a balance between the right to privacy and the personal 
living space of the parents and that of the children. Nevertheless, the right to 
information should relate to both the personal circumstances of the minor and his/ 
her financial situation. The information provided by third parties - and not only 
those who hold information concerning the child in their professional capacities -
must also be viewed in the context of the protection of the family life of both parents 
and children. None of the countries under review expressly confer a right to 
information on the child himself/herself. 

The 1968 issue of the International Child Welfare Review contains an article in 
which it is stated that ,the concept that a child has rights is of relatively recent 
vintage. Until the First World War there was much talk about the duties of children 
- towards parents and society - but never any question of rights they might be 
entitled to". Thirty years later, it should be well understood that legislation on 
parental authority, visiting rights, the right of minors to be heard, and the right of 
parents and their minor children to information, must take into account not only the 
rights ofthe parents, but also those of the ever-potential victim in these situations, i.e. 
the child. 

Subject to certain restrictions based on the theory of the ,inherent limitation", the 
minor is a holder of the fundamental rights laid down in the ECHR. He/she is entitled 
to enforce them directly in Strasbourg, given that, in the event of his/her legal 
representative proving obstructive, the national remedies cannot be exhausted. This 
leads to the strange situation whereby the minor is entitled to complain before the 
Strasbourg court that his/her fundamental rights under the ECHR have been in
fringed, whereas he/she is unable to do so under his/her domestic law. The final 
sentence in Article 25(1) ECHR states: ,Those of the High Contracting Parties who 
have made such a declaration (in relation to the individual right of petition) undertake 
not to hinder in any way the effective exercise of this right". This is yet another 
indication that, if his/her legal representative proves to be obstructive, must be 
allowed to bring his/her complaint to Strasbourg. Where the national legislation 
denies the minor access to the national courts with regard to parental authority, 
visiting rights, the right of the minor to be heard, and the right of parents and their 
minor children to information- as from a certin, and inevitably arbitrary, age limit 
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- this appears to contravene Article 6 ECHR. The right to the protection of family 
life forms part of the civil rights referred to in this provision. Where someone pleads 
infringement of his/her right to the protection of family life, he/she will, accordingly, 
need to have access to the courts - on the basis of, inter alia, Article 6(1) ECHR. 

It should be noted that the minor does not enjoy such access to the courts in any of the 
countries under review, so that on this issue- even after recent legislative reforms 
- neither the ECHR nor. any other international agreements have produced the 
emancipating effect which they should have done. The position of the minor there
fore largely remains that of a protected party rather than that of a holder of rights. It is 
true that- largely as a result of Article 12 ECHR- the Netherlands, Belgium, 
France and Germany have conferred on the minor a general right to be heard. At the 
same time, the interests of the minor must be the central consideration when court 
decisions are being made which concern him/her, in order to avoid as much as 
possible a situation whereby decisions could be made which by-pass him/her and 
which could nevertheless have far-reaching consequences for him/her. However, this 
does not serve to remove the fact that the minor remains formally unable to act at law, 
and that he/she is unable to rely upon his/rights under the ECHR before the courts. 
Accordingly there remains the concern that the position of the minor is a passive one, 
and that he/she continues to be by-passed when decisions concerning him/her are 
taken ... 

RESUMEN 

UNA EVOLUCION EN EL TERRENO DE LA PATRIA POTESTAD, EL DERECHO DE VISIT A, 

EL DERECHO DE SER OIDO DE LOS MENORES DE EDAD Y EL DERECHO A INFORMACION 

DE LOS PADRES Y DE SUS HIJOS MENORES: 

i,EL TRATADO EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS, ,THE RECOMMENDATION 

ON PARENTAL RESPONSIBILITIES" Y EL TRATADO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

DEL MENOR COMO HILO CONDUCTOR? 

Se ha formulado la pregunta acerca de la compatibilidad no solo de las legislaciones 
holandesa, helga y francesa, sino tambien de la legislacion alemana sobre la patria 
potestad, el derecho de visita, el derecho de ser oido de los menores de edad y el 
derecho a informacion de los padres y de sus hijos menores en un contexto 
internacional, con el Tratado Europeo de los Derechos Humanos, con la ,Recom
mendation on parental Responsibilities" realizada en el marco del Consejo de 
Europa y con el Tratado Internacional de los Derechos del Menor adoptado el 20 
de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En lo que se refiere a !a organizaci6n de la patria potestad, grava sobre los citados 
Estados una obligacion positiva de ofrecer a los padres y a sus hijos, si existe un 
,effective family life" entre ellos, la posibilidad de ejercer de una manera adecuada 
los derechos y deberes paternos. Hay que optar preferentemente por una legislacion 
que estimule lo mas posible a los padres, tanto si estan casados como si no lo estan, a 
ejercer conjuntamente los derechos y deberes paternos. La situacion en que la patria 
potestad es ejercida por un progenitor solo tiene que ser la excepcion que unicamente 
puede justificarse en el interes del hijo. 

La legislacion helga es muy meritoria en este punto: la organizacion de la patria 
potestad esta totalmente desvinculada del estado civil de casado o no casado de los 
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padres y las desviaciones del principia del ejercicio con junto de la autoridad, tambien 
en el caso de padres que viven por separado, unicamente son posibles en el interes del 
hijo. Al contrario, ni el legislador holandes, ni el legislador frances se atreve a dar 
prioridad a un ejercicio conjunto automatico de la autoridad respecto de los hijos 
extramatrimoniales. A la luz de los principios susodichos, seguramente hay que 
denunciar el trato preferente que sigue en vigor en Alemania y del que beneficia la 
madre en virtud de los §§ 1705 y 1738 B.G.B. 

Si el progenitor que vive separado no tiene el derecho de custodia sabre el hijo, ese 
tiene que tener el derecho de visitar al hijo y de tener contacto con el, lo que solo le 
puede ser denegado por graves motivos en el sentido del art. 8, parrafo 2, del Tratado 
Europeo de los Derechos Humanos. Los criterios limitativos previstos a este respecto 
tanto en los Paises Bajos, en Belgica, en Francia como en Alemania parecen poder 
conciliarse con la disposicion susodicha. Solo el § 1711 B. G.B. de Alemania todavia 
da que pensar. Pero desafortunadamente, o bien no se preve un derecho de visita para 
el menor de edad mismo, o bien se tropieza con unos obstaculos del derecho procesal 
para ejercer este derecho de visita independientemente. 

Sabre todo en la situacion en que se ha denegado un derecho de visita, hay que 
conceder al hijo y al progenitor que no vive con el hijo un derecho mutua a 
informacion acerca de hechos y circunstancias importantes. En efecto, el progenitor 
que no esta encargado de la patria potestad y que quiere seguir estando implicado en 
la educacion, tiene que obtener del otro progenitor la ocasion de hacerlo. De todas 
maneras, los motivos por los cuales se puede denegar tal derecho a informacion 
tienen que tener mas peso que los que tienen que aplicarse para retener un derecho de 
visita. Es evidente que es importante equilibrar el derecho al respeto de la intimidad 
personal y de la vida privada de los padres y de sus hijos. Sin embargo, la obligacion 
de dar informacion tiene que concemir tanto los asuntos de caracter personal como el 
patrimonio del menor de edad. Tambien la informacion a dar por los terceros, y no 
solo los que disponen de informacion acerca del hijo por razones profesionales, entra 
en el marco de la proteccion de la vida familiar de los padres y de los hijos. Aqui 
tampoco la ley preve en ninguno de los paises mencionados un derecho a informa
cion en nombre del hijo mismo. 

Mientras que, en un articulo de la ,International Child Welfare Review" de 1968, 
todavia se escribio, acerca de la (entonces) Declaracion de los Derechos del Menor, 
que , The concept that a child has rights is of relatively recent vintage. Until the first 
World War there was much talk about the duties of children - towards parents and 
society-, but never any question of rights they might be entitled to", actualmente 
tiene que quedar muy claro que tanto las disposiciones legales acerca de la patria 
potestad, el derecho de visita, el derecho de ser oido de los menores de edad como el 
derecho a informacion de los padres y de sus hijos menores no solo tienen que tener 
en cuenta los derechos de los padres, sino tambien los del ,hijo que tiene que pagar el 
pato". 

Salvo alguna matizacion en virtud de la teoria de las ,inherent limitations", el men or 
de edad es portador de los derechos fundamentales consignados en el Tratado 
Europeo de los Derechos Humanos. Ademas, puede ejercitar estos derechos directa
mente en Estrasburgo, puesto que, en caso de mala voluntad de su representante 
legal, no se pueden agotar los recursos nacionales. Esto conduce entonces ala extraiia 
situacion de que, en Estrasburgo, el menor de edad puede elevar un recurso de una 
manera independiente acerca de una violacion de sus derechos fundamentales del 
Tratado Europeo de los Derechos Humanos, pero nolo puede hacer en el derecho 
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nacional. De hecho, la ultima frase del art. 25 del Tratado Europeo de los Derechos 
Humanos dice que ,Las Altas Partes Contratantes que han hecho una declaracion 
relativa al derecho de presentar demanda individual se obligan a no obstaculizar por 
ninguna medida el ejercicio eficaz de ese derecho", lo que es una indicacion mas de 
que el menor de edad tiene que poder elevar un recurso en Estrasburgo en caso de 
mala voluntad de su representante. En la medida en que la legislacion nacional 
relativa a la patria potestad, el derecho de visita, el derecho de ser oido de los 
menores de edad y el derecho a informacion de los padres y de sus hijos menores no 
da a los menores de edad (a partir de un limite de edad determinado, crucial e 
inevitablemente arbitrario) su propio acceso al juez, esto parece ser contrario al art. 6 
del Tratado Europeo de los Derechos Humanos. En efecto, el derecho a la proteccion 
de la vida familiar forma parte de los ,civil rights" a que se refiere la citada 
disposicion. Por consiguiente, si una persona alega una violacion de su derecho a 
proteccion de su vida familiar, tendra que tener acceso al juez, entre otros en virtud 
del art. 6, parrafo 1, del Tratado Europeo de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, hay que constatar que el menor de edad no goza de semejante acceso 
propio al derecho en ninguno de los paises mencionados, de manera que, a este 
respecto, incluso despm!s de las reformas legislativas recientes, el Tratado Europeo 
de los Derechos Humanos y otros textos intemacionales todavia no han tenido un 
efecto emancipatorio suficiente. Pues la posicion del menor de edad sigue siendo en 
gran parte la de un protegido y no la de una persona que goza de derechos subjetivos 
propios. Cierto que tanto en los Paises Bajos, en Belgica en Francia como, actual
mente, en Alemania, se ha instituido un derecho bastante general de ser oido de los 
menores de edad, en gran parte siguiendo el ejemplo del art. 12 del Tratado 
Intemacional de los Derechos del Menor. Ademas, cuando se toman resoluciones 
judiciales que se refieren a un menor de edad, son cada vez los intereses de este los 
que tienen que constituir el foco de atencion, para evitar lo mas posible que se tomen 
resoluciones sin consultarlo previamente que, a pesar de ello, podrian tener graves 
consecuencias para 61. Sin embargo, eso no quita el hecho de que, seglin la forma del 
derecho, el menor de edad sigue siendo incapaz y no puede invocar sus derechos del 
Tratado independientemente ante el juez nacional, de manera que sigue existiendo un 
miedo pertinente de que la posicion del menor de edad sea pasiva y de que si se 
tom en resoluciones sin consultarlo previamente ... 
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