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Art. 8 EVRM waarborgt het recht van eenieder op de eerbiediging van 
zijn gezinsleven. Daarop is een uitgebreide Europese rechtspraak ge
bouwd inzake omgangsrecht. Doel van deze studie is de Belgische rege
ling m.b.t. het omgangsrecht te toetsen aan art. 8. 

In een hoofdstuk vooraf wordt het toepassingsgebied van art. 8 on
derzocht. Dit gebeurt aan de hand van een casu'istische afbakening van 
het begrip 'gezinsleven' (o.b.v. de rechtspraak van het Hof en de Com
missie). 

Vervolgens worden in het tweede hoofdstuk de algemene principes 
van de Europese omgangsregeling uiteengezet en hoe die concreet zijn 
uitgewerkt in geval van (1) echtscheiding, (2) niet-huwelijkse samenle
vingsvormen en (3) jeugdbeschermingsmaatregelen. 

I. TOEPASSINGSGEBIED VAN ART. 8 E.V.R.M. 

A HET BEGRIP "GEZIN". 

Het begrip "gezin" is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het 
nationale recht van de verdragsstaten moet worden ge'interpreteerd, 
waarbij het dan in principe niet om een gezin de iure, maar wei om een 
gezin de facto gaat 1 . Bij het EVRM past een evolutieve interpretatie. Dat 
heeft tot een enorme uitbreiding van de toepassingssfeer van art. 8 geleid. 
Zo mag bij de bepaling van "het gezin" geen onderscheid meer gemaakt 
worden tussen een "wettig" en een "natuurlijk" gezin. Dat zou in strijd 
zijn met het discriminatieverbod van art.14 EVRM 2 • 

Het feit van de geboorte doet een biologische band tussen kind en 
moeder ontstaan. Het Iauter bestaan van een bloedband is evenwel niet 

( 1) VAN DIJK, P. en VAN HOOF, G.H.J., De Europese conventie in theorie en praktijk, Ars 
Aequi Libri- Rechten van de Mens, Nijmegen, 1982, 332. 

( 2) EHRM, zaak Marckx, 1979, Publ. Hof, Serle A, vol. 31. Bij de totstandkoming van het 
verdrag was een dergelijk onderscheid normaal, maar de evolutie in de verdragsstaten 
is zeer duidelijk een evolutie naar het adagium "mater semper certa est" toe, wat het 
onderscheid minder normaal maakt. Cfr Marckxarrest, coli. 41. 
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voldoende om een gezin tot stand te brengen. Het Europese Hof en de 
Commissie hechten een groat belang aan het bestaan van een 11 effective 
family life 11 

3. Of er een 11 effective family life 11 is, zal athangen van de aard 
van de familierelatie, de vraag of de betrokk:enen tot dezelfde huishou
ding hebben behoord, de plaats die in de betreffende samenleving aan 
het gezin toekomt en, wanneer het een andere relatie dan die tussen twee 
levenspartners betreft, de leeftijd en de zelfstandigheid van het beweerde 
slachtoffer 4. 

Buitenechtelijke relaties krijgen pas een gezinsstatuut wanneer de 
partners duurzaam samenwonen en een gemeenschappelijke huishou
ding hebben. Ontbreekt deze daadwerkelijke levensgemeenschap, dan 
kunnen de partners zich aileen op de bescherming van hun prive-leven 
beroepen, ook wanneer uit hun relatie kinderen geboren worden. In de 
relatie tussen de ouders en de kinderen kan er eventueel wel een beroep 
gedaan worden op de bescherming van het gezinsleven 5 • 

De eis van een 11 effective family life 11 wordt evenwel verzacht wanneer 
het om een huwelijk gaat. In het arrest Abdulaziz, Cabales en Balkandi 6 

bepaalt het Hof dat deze eis niet betekent dat ook elk intentioned ge
zinsleven volledig buiten de toepassing van art. 8,1 valt. Elk wettig en niet
geveinsd huwelijk geniet de bescherming van art. 8, zelfs indien er nog 
geen werkelijk gezinsleven is. 

Tach legt het Hof in dit arrest zelf nog een grate nadruk op het bes
taan van een werkelijk gezinsleven. ·wanneer het gaat om een gehuwd 
paar, sluit het begrip 11 gezinsleven 11 normaal ook samenwoning in. Art. 
12 EVRM bevestigt dat. De echtparen hadden al samengewoond en waren 
ook van plan dat verder te doen. De verzoekers hadden dan ook een vol
doende gezinsleven aangetoond om de bescherming van art. 8 te genie
ten. 

In het arrest Berrehab van 21 juni 1988 lijkt het Hof verder te gaan 7 . 

De band die een wettig en niet-geveinsd huwelijk tot stand brengt tussen 
de echtgenoten moet als gezinsleven gekwalificeerd worden. Hier wordt 
geen nadruk meer gelegd op het werkelijk samenwonen. 

In dit arrest waren de feiten echter anders dan in het voorgaande. 
De bedoeling was hier niet na te gaan of er een gezinsleven was tussen 
de echtgenoten, maar wel een gezinsleven vast te stellen tussen ouder 
en kind. Samenleving is geen noodzakelijke vereiste om van een gezins
leven tussen hen te kunnen spreken. De redenering van het Hof is de 
volgende: de band tussen de echtg~noten die uit een wettig en niet-ge-

( 3) Marckxarrest, coli. 31. 
( 4) VAN DIJK, P. en VANHOOF, G.H.J., o.c., 333. 
( 5) ECRM, 7289{75 en 7349{76, DR 9, 57. 
( 6) EHRM, zaak Abdulaziz, Cabales en Balkandi, 22 mei 1984, Serie A, vol. 95, Coll. 62. 
( 7) EHRM, zaak Berrehab, 21 juni 1988, Serie A, vol. 138, Coll. 21. 
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veinsd huwelijk ontstaat, moet als een gezinsleven gekwalificeerd wor
den. Het begrip "gezin" van art. 8 heeft voor gevolg dat een kind geboren 
uit dat huwelijk ipso iure deel uitmaakt van deze band. Dit heeft voor 
gevolg dat zodra en door het enkele feit van de geboorte, er een gezins
leven ontstaat tussen het kind en zijn ouders, zelfs indien deze laatsten 
op dat ogenblik niet samenwonen. Een argument voor het bestaan van 
een gezinsleven tussen de heer Berrehab en zijn dochter was daarenbo
ven het feit dat ze effectief een zeer nauwe band met elkaar hadden door 
de veelvuldige bezoeken die de vader had afgelegd. 

Dater uit het huwelijk een gezinsband tussen de echtgenoten ont
staat, was hier vanzelfsprekend, daar er ook een werkelijke samenleving 
was geweest. De ouders waren gehuwd geweest en hadden samenge
woond. Ze waren evenwel uit de echt gescheiden voordat hun kind ge
boren was. Het Hof meent hier dat er een gezinsleven kan bestaan tussen 
de ouder en zijn uit het huwelijk geboren kind, zelfs indien er geen sa
menleving tussen hen is geweest. Een "effective family life" is dus geen 
noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een gezinsleven tussen hen. 

Wij vragen ons af of dit op grond van het niet-discriminatieprincipe 
ook niet moet gelden voor het "natuurlijk gezin". De bloedband zou dan 
voldoende zijn om een gezinsleven tussen elke ouder en elk kind vast 
te stellen. Het gezinsleven tussen ouder en kind zou dan kunnen bestaan 
zonder te voldoen aan de effectiviteitsvereiste. 

Nauwe verwantschapsbanden worden eveneens door het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven beschermd. Zo werd er uitdrukkelijk 
een gezinsleven erkend tussen grootouders en kleinkinderen 8 , tussen 
broers en zussen 9, tussen ooms en tantes en neven en nichten 10 . In deze 
gevallen kan er maar van een gezin gesproken worden indien er een vol
doende nauwe band ("sufficient close link") is tussen deze personen. 
Deze voldoende nauwe band bestaat maar indien de familieleden in een 
afhankelijkheidsverhouding staan of samenwonen 11 . 

De vraag of ook pleeggezinnen een gezin vormen in de zin van art. 
8 liet de Commissie uitdrukkelijk open, daar deze al onder de bescher
ming van het prive-leven vallen. Wanneer de biologische ouders hun kind 
terug wensen, moet aan een belangenafweging gedaan worden met als 
hoogste belang het belang van het kind 12 . 

( 8) Marckxarrest, CoiL 45; 8244!78, 2 mei 1979, DR 17, 149; 8924/80, 10 maart 1981, 
DR 24, 183 ; BREITENMOSER, S., Der Schutz der Privatsphiire gemiiss Art. 8 EMRK, 
Helbing und Lichtenhahn, Basel und Frankfurt am Main, 1986, 109. 

( 9) 8986/80, EuGRZ., 1982, 311; 9492/81, EuGRZ., 1983, 423. 
(10) Marckxarrest, CoiL 46. 
(11) BREITENMOSER, S., o.c., 110. 
(12) DE BOER, ]., Omgang als mensenrecht II, NJ.B., 1984, 415. 
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Art. 8 beschermt bovendien niet aileen het modern westers gezin, 
maar ook het volgens een ander cultuurpatroon samengestelde gezin. De 
Commissie erkent impliciet dat ook het polygaam mohammedaans gezin 
door art. 8 wordt beschermd. De omvang van het gezin meet ze evenwel 
in de praktijk naar westerse maatstaf, al rekent ze volwassen kinderen in 
beginsel wei tot het gezin 13. 

Van Wamelen concludeert dat art. 8 enerzijds het recht op eerbiedi
ging van het "primaire leefverband" toekent, anderzijds het recht op eer
biediging van bepaalde verwantschapsrelaties impliceert. "Family life" in 
de zin van nauwe persoonlijke banden kan zich dan ook in drie vormen 
voordoen: 

a. De nauwe persoonlijke banden, onderhouden tijdens het samen
leven in een primair leefverband : de samenlevingsbanden. 

b. De nauwe persoonlijke banden die, na het beeindigen van het sa
menleven in een primair leefverband, tussen de ex-leden van dit leefver
band voortbestaan : de postsamenlevingsbanden. 

c. De nauwe persoonlijke banden die voortvloeien uit bepaalde ver
wantschapsrelaties: de biologische banden 14. 

Tot slot willen wij nog wijzen op een terminologisch probleem. De 
me est gebruikte vertaling van "family life/vie familiale" is "gezinsleven". 
Wanneer deze term gebruikt wordt, moet hij ruim opgevat worden. Het 
Marckx-arrest heeft duidelijk aangetoond dat de term niet beperkt mag 
worden tot het wonen onder een dak en het eten aan een tafel 15. Wan
neer we anderzijds van "familieleven" zouden spreken, zou dat weer te 
ruim zijn. Men zou het ook kunnen hebben over het "gezins- en fami
lieleven" of men zou ook gewoon de Engelse of Franse term kunnen han
teren. Dat lijkt evenwel niet nodig wanneer men zich bewust blijft van 
het feit dat de begrippen van het E.V.R.M. een autonome interpretatie 
krijgen en dat het "gezinsleven" niet beoordeeld mag worden op basis 
van de nationale rechtsstelsels. 

B. HET GEZINSLEVEN. 

Het gezinsleven bestaat in het behoud en de ontwikkeling van de ge
zinsbanden. Het gaat niet aileen om sociale, morele en culturele relaties, 
maar ook om materiele belangen zoals de onderhoudsplicht, schenkin
gen en erfrecht 16. Heel vaak hebben de Europese Commissie en het Hof 
moeilijkheden gehad met de afbakening van prive- en gezinsleven. Uit-

(13) VAN WAMELEN, C., Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding, Tjeenk-Willink, 
Zwolle, 1987, 277. 

(14) VAN WAMELEN, C., o.c., 279. 
(15) DE BOER, ]., Omgang als mensenrecht, NJ.B., 1982, 1126. 
(16) Marckxarrest, Coli. 52. 
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eindelijk werd dan bepaald dat in bepaalde gevallen een strikte afbake
ning niet noodzakelijk is en dat men een beroep kan doen op de bescher
ming van het prive- en gezinsleven zonder dat nader te specifieren. 

Zo werd, m.b.t. het omgangsrecht, bepaald dat het prive-leven van 
een pleegmoeder aan wie het pleegkind werd ontnomen, in elk geval ge
raakt werd. De Commissie vond het dan ook niet nodig om te onderzoe
ken of er in dit geval van een gezinsleven sprake kon zijn 17. 

II. DE BESCHERMING VAN HET GEZINSLEVEN: OMGANG. 

A ALGEMEEN. 

1. Recht op omgang. 

Een zeer essentieel element van het gezinsleven is het samenzijn tus
sen ouder en kind. Het Europees Hof liet daarover geen twijfel bestaan : 
"Pour un parent et son enfant, etre ensemble represente un element fon
damental de la vie familiale" 18. 

Wanneer de samenwoning tussen ouder en kind onmogelijk gewor
den is, komt er daardoor nog geen einde aan het gezinsleven tussen ou
der en kind. Contact tussen beide blijft wenselijk en moet voor zover mo
gelijk gehandhaafd blijven. Art. 8 waarborgt dit omgangsrecht 19. 

2. Inmenging op voorwaarde van art. 8, al. 2. 

In de rechtspraak van het Hof en van de Commissie wordt de wei
gering van de vaststelling van een omgangsregeling beschouwd als een 
inmenging in het gezinsleven die dan moet gerechtvaardigd worden op 
basis van het tweede lid van art. 8. De inmenging moet (1) bij wet voor
zien zijn, (2) nodig zijn in een democratische samenleving, (3) in het be
lang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 
welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voor
komen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goe
de zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van de an
deren (d.i. wettig doel). 

(17) ECRM, 8257n8, 13 juli 1978, DR 13, 248; DE BOER,]., Omgang als mensenrecht., 
N.JB., 1984, 415. 

(18) EHRM, W.,B. en R. tegen Ver. Kon., p. 27; EHRM, zaak Olsson, 24 maart 1988, Serie 
A, vol. 130, p. 29; EHRM, zaak Eriksson, 29 juni 1989, Serie A, vol. 156, p. 19. 

(19) Idem. 
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a. Bij wet20 voorzien : 

Deze eis is de minst strenge. Hij werd geconcipieerd als een !outer 
formele vereiste, maar daaraan werden later toch een aantal kwalitatieve 
eisen toegevoegd. Zo moet de wet toegankelijk zijn, d.w.z. behoorlijk ge
publiceerd. De wet moet de burger toelaten de gevolgen van zijn gedrag 
enigszins te voorzien. Ze moet een bescherming bieden tegen willekeur 
van de overheid 21 . De maatregel die een inmenging in bet gezinsleven 
uitmaakt, moet bet intern recht eerbiedigen. Zoniet is er automatisch 
schending van bet verdrag. 

b. Nodig in een democratische samenleving: 

Deze voorwaarde is de belangrijkste en meest uitgewerkte voorwaar
de. De noodzaak van de inmenging is pas aangetoond als daarvoor een 
dwingende sociale behoefte ("pressing social need") kan worden aange
geven en indien die behoefte door die maatregel kan worden bevredigd. 
Daarenboven moet kunnen worden aangetoond dat de verstoring even
redig is aan bet doel dat daarmee wordt beoogd ("proportionate to the 
legitimate aim") 22 . Tenslotte wordt er de nadruk op gelegd dat de maat
regelen moeten passen in een democratische samenleving. 

Bij de beoordeling van de noodzaak hebben de verdragsstaten een 
aanzienlijke beoordelingsruimte ("considerable measure of discretion"), 
die zal athangen van bet doel en de aard van de inmenging 23. Uiteindelijk 
zal de Commissie oordelen of de beslissing in overeenstemming te bren
gen is met art. 8, al. 2 24 . 

De Commissie heeft er herhaalde malen op gewezen dat bet niet haar 
taak is een eigen beslissing te stellen in de plaats van de uitspraak van 
de nationale rechtbanken 25. "When determining whether or not the ta
king of the applicants' children into care and the refusal to terminate 
care were "necessary in a democratic society" the interests of the chil
dren, the Commission observes that it is not its task to take the place 
of the competent national courts and make a fresh examination of all 
the facts and evidence in the case. 1be Commission's task is to review 
under article 8 the decisions which have been taken by the domestic 

(20) Allerlei andere regelingen dan wetten in de formele zin, zoals bv. een koninklijk be
sluit, worden als wet aanvaard. 

(21) Indien de overheid een appreciatiebevoegdheid heeft, dan moeten de uitgebreidheid 
en de modaliteiten ervan voldoende nauwkeurig omgeschreven worden. 

(22) WORTMANN, S., Het EVRM en het personen- en familierecht, Het Personeel Statuut, 
1987, nr.3, 36. 

(23) ECRM, 1449/62, 16 januari 1963, Y.B. 6, 262. 
(24) ECRM, 2699/65, 1 april 1968, Y.B. 11, 366; 1449/62, 16 januari 1963, Y.B. 6, 262. 
(25) ECRM, zaak Olsson, rapport van 2 december 1986, Serie A, vol. 130, Coli. 152. 
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courts. This involves a close examination of the judgements delivered 
in the case. In particular, an analysis must be made of the criteria ap
plied, and the reasons and evidence which have led the courts to con
clude that the children should be taken into, or should stay in care. The 
analysis will thus focus on the contents of the judgements in the case. " 

De Commissie besliste dat het tweede lid eng ge'interpreteerd moet 
worden. Dat stemt overeen met de uitspraak van het Europese Hof van 
1978 in de zaak Klass : "This paragraph, since it provides for an excep
tion to a right guaranteed by the Convention, is to be narrowly 
interpreted" 26 • Wanneer het om een "most intimate aspect from private 
life" gaat, moeten er uitzonderlijk ernstige redenen bestaan om in over
eenstemming met art. 8, al. 2 te zijn 27. 

c. Wettig doel : 

Bij de beoordeling of een inmenging in het gezinsleven gerechtvaar
digd kan worden, nemen het Hof en de Commissie primair het belang 
van het kind in ogenschouw 28 • Een inmenging wordt hoofdzakelijk ge
steund op de bescherming van de gezondheid en van de goede zeden. 
Daarbij gaat het zowel om fysiek als psychisch welzijn 29, niet aileen in 
de samenleving als geheel, maar ook bij elk individu, in casu het kind 3°. 

Een inmenging in het gezinsleven kan bovendien geoorloofd zijn op 
grond van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen 3 1, 

waaronder ook het kind moet worden verstaan. 
Soms worden beide belangen naast elkaar gebruikt. Zo had de Com

missie het over de "bescherming van de gezondheid en de rechten en 
vrijheden van het kind" 32 • 

3. Positieve werking van art. 8. 

De Commissie bepaalde dat art. 8 primair negatief werkt, in die zin 
dat het bescherming geeft tegen een ongerechtvaardigde inmenging in 

(26) De BOER,]., Omgang als mensenrecht, NJ.B., 1982, 1127. 
(27) ECRM, 9018/80, 4 juli 1983, D.R. 33, 9. 
(28) ECRM, 1329/62, 7 mei 1962, Y.B. 5, 200; 2648/65, 6 februari 1968, Y.B. 11, 354; 

2699/65, 1 april 1968, Y.B. 11, 366; 4004/69, 16 maart 1970, Colt. 33, 18 ; 761on6, 
9 mei 1977, D.R. 9, 166. 

(29) ECRM, 911/60, 10 april1961, Y.B. 4, 198. Zie oak 2516/65, 23 mei 1966, Y.B. 9, 436; 
2822/66, 6 februari 1968, Y.B. 11, 406; 3053/67, 2 oktober 1967, Colt. 25, 88; 
5486n2, 9 juli 1973, Colt. 44, 128; 5608n2, 14 december 1972, Colt. 44, 66; 7911n7, 
12 december 1977, D.R. 12, 192; 9018/80, 4 juli 1983, D.R. 33, 9. 

(30) ECRM, 2516/65, 23 mei 1966, Y.B. 9, 436; 2822/66, 6 februari 1968, Y.B. 11, 406; 
5608n2, 14 december 1972, Colt. 44, 66. 

(31) ECRM, 8045n7, 4 mei 1979, D.R. 16, 105. 
(32) ECRM, 8236n8, 4 maart 1980, EuGRZ. 1980, 458 in: DE BOER, J., Omgang als men

senrecht, NJ.B., 1982, 1128. 
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het gezinsleven door overheidsorganen, maar dat bet de Staat niet ver
plicbt de mogelijkheden te berstellen voor een gezin dat al door de be
trokkenen, altbans door een van hen, beschadigd is 33. Omgang maakt 
volgens de Commissie geen positieve verplicbting van de overheid uit. 
Oak uit de arresten van het Hof blijkt dat het omgangsrecht als een ver
bod van inmenging wordt bescbouwd en niet als een positieve 
verplicbting 3 4 . 

DE BOER is van mening dat de stelling van de Commissie dat art. 8 
primair negatiefwerkt, m.b.t. het omgangsrecbt minder gelukkig is. 11Er 
zijn nag andere positieve werkingen denkbaar dan het aanzetten tot her
stel van gebroken verhoudingen. Het bijzondere in omgangszaken is dat 
de 11 inmenging11 in het gezinsleven als regel niet bestaat uit een positief 
bandelen door de Staat ( ... ) maar uit een 11 niet-doen11

: uit een niet-op
treden tegen de ouder die het gezag uitoefent. Art. 8 verplicbt nu de Staat 
om - beboudens de uitzonderingen van het tweede lid van het artikel -
desgevraagd wei op te treden. Dit kan tach niet anders dan een positieve 
werking van art. 8 genoemd worden 11 

35. 

Hoe het Hof en de Commissie te werk gaan bij de bescherming van 
het omgangsrecbt is ons niet helemaal duidelijk. De Europese instanties 
beschouwen bet omgangsrecbt als fundamenteel. Omgangsrecbt is een 
mensenrecbt en daar wordt niet aan getwijfeld, zodat er oak niet bij stil 
gestaan wordt hoe deze principiele omgang in art. 8 past. Wanneer om
gang geweigerd wordt, is er een inmenging in het gezinsleven. Deze in
menging is slecbts geoorloofd wanneer aan de voorwaarden van art. 8, 
al. 2 voldaan is. 

Het Hof en de Commissie staan er niet bij stil dat bet bier eigenlijk 
gaat om een positieve verplicbting van de overbeid, nl. ervoor te zorgen 
dat bet gezinsleven verder kan blijven bestaan na scheiding, waarvoor een 
omgangsrecbt fundamenteel is. In de zaak Hendriks 36 meende de Com-

(33) ECRM, 5416/72, 30 mei 1974, Y.B. 17, 210; 6577/74, 19 december 1974, D.R. 1, 91; 
VAN WAMELEN, C., o.c., 288. 

(34) EHRM, zaak Eriksson ; EHRM, zaak Olsson. 
(35) DE BOER, J., o.c., 1128. . 
(36) ECRM, zaak Hendriks, 8 maart 1983. M.b.t. het omgangsrecht geldt in Nederland art. 

161,5 B.W. :"De rechter kan op vordering, onderscheidelijk verzoek van beide ouders 
of van een van hen een regeling treffen inzake de omgang tussen het kind en de ouder 
die niet met bet gezag over het kind is of zal worden belast. Bij bet ontbreken van 
een zodanige voorziening in bet echtscheidingsvonnis of in de latere beschikking, be
doeld in bet eerste lid, kan deze alsnog door de kinderrechter getroffen worden." De 
verzoeker meende dat deze bepaling op zich strijdig is met art. 8,1 EVRM. De Com
missie onderzocht deze zaak in het Iicht van de zaak Marckx. Het probleem was bier 
dat de Nederlandse rechter een omgangsregeling kan, maar niet moet treffen. Hieruit 
bleek dat de Nederlandse wetgeving niet een omgangsrecht de iure vaststelt, wat op 
zich strijdig is met art. 8. De meerderheid van de Commissie meende echter dat dit 
probleem zich niet stelde omdat de Nederlandse rechtbanken uitgingen van het bes-
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missie dat een omgangsrecht uitdrukkelijk in de vorm van een subjectief 
recht diende gegoten te zijn, maar dat wanneer de rechtspraak onbet
wistbaar van bet bestaan van een omgangsrecht uitging, dit voldoende 
was in het Iicht van art. 8, al. 1. Het omgangsrecht moet bijgevolg door 
de overheid worden vastgesteld, wat een handelen van de Staat veron
derstelt en dus een positieve verplichting uitmaakt. 

Op een dergelijke positieve verplichting van de overheid is bet twee
de lid van art. 8 niet van toepassing, hoewel deze voorwaarden toch een 
zekere rol kunnen spelen bij het bepalen van de positieve verplichting 37 . 

Het tweede lid is van toepassing op een inmenging door de overheid en 
het Hof heeft nooit bepaald dat een positieve verplichting enkel kan ge
weigerd worden op de voorwaarden van bet tweede lid van art. 8. 

We willen ons dan ook aansluiten bij DE BOER, in zover hij meent 
dat bet vaststellen van een omgangsregeling een positieve werking van 
art. 8 uitmaakt 38 . In het Iicht van de rechtspraak van bet Europese Hof 
lijkt het ons evenwel niet juist te stellen dat deze positieve verplichting 
slechts kan geweigerd worden wanneer de voorwaarden van art. 8, al. 
2 zijn voldaan. In de zaak 65 77 fi 4 achtte de Europese Commissie de wei
gering van omgang gerechtvaardigd omdat de overheid niet de positieve 
verplichting had een gebroken gezin weer samen te brengen. In deze zaak 
weigerde een achttienjarig meisje verdere omgang met haar vader. Bei
den woonden sinds 12 jaar niet meer samen en de omgang tussen hen 
werd steeds moeilijker, tot bet meisje haar vader helemaal niet meer wil
de zien. De vader stapte naar de rechtbank om een effectieve omgang 
te eisen, maar deze werd hem geweigerd op grond van het feit dat het 
meisje geen omgang meer wilde. 

De Commissie oordeelde dat bet gezinsleven teloorging door toe
doen van de partijen, en dat de Duitse rechtbanken voldoende rekening 
hadden gehouden met het gezinsleven van de verzoeker 39. 

Tot besluit menen wij dat de overheid de positieve verplichting heeft 
ervoor te zorgen dat het gezinsleven .kan blijven bestaan na scheiding en 

taan van een omgangsrecht. Een minderheid in de Commissie stelde dat art. 161, al.S 
B.W. op zich een schending uitmaakt van art. 8 omdat het de eerbiediging van bet ge
zinsleven niet waarborgt. 
Uit dit alles blijkt zeer duidelijk dat bet bij het omgangsrecht niet alleen gaat om een 
verbod van inmenging in het gezinsleven door de overheid, maar ook om de positieve 
verplichting van de overheid om een omgangsrecht vast te stellen. Wanneer een al
gemeen omgangsrecbt onbetwistbaar vaststaat, zij bet in de wetgeving dan wei in de 
rechtspraak (zoals ook in Belgie), dan heeft de overbeid aan haar positieve verplichting 
voldaan. 

(37) EHRM, zaak Rees, Serie A, vol. 106, p.15, [0015] 37. 
(38) DE BOER,]., Omgang als mensenrecht, NJ.B., 1982, 1128. 
(39) ECRM, 6577(74, 19 december 1974, D.R. 1, 91. 
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dus een omgangsrecht te waarborgen, maar dat ze niet de verplichting 
heeft een werkelijk gebroken gezin bij elkaar te brengen. 

4. Omgangsrecht in hoofde van bet kind: plicht tot omgang voor 
de ouder? 

Art. 8 EVRM biedt aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn ge
zinsleven. Niet aileen de ouder, maar dus ook het kind heeft recht op 
omgang 40. 

Het gevolg daarvan is dat er ook een omgangsplicht zou moeten bes
taan. Wanneer de ouder geen omgang met zijn kind wenst, is dat auto
matisch een aantasting van het recht van het kind en omgekeerd. Beiden 
hebben evenveel recht op eerbiediging van hun gezinsleven. Art. 14 laat 
geen discriminatie toe 41 . De omgang zou dan afgedwongen kunnen wor
den door een dwangsom. 

Toch pleit er heel wat tegen een omgangsplicht. Art. 8 stelt duidelijk 
een recht op eerbiediging van het gezinsleven vast en heeft het geenszins 
over het bestaan van een dergelijke plicht. Deze plicht zou onmiddellijk 
botsen met de rechten en vrijheden van de anderen, in casu het prive
en gezinsleven van de ouder die geen omgang wenst. 

Een belangenafweging is hier aangewezen, met als hoogste belang het 
belang van het kind. Dit betekent niet dat men een rangorde in de rech
ten stelt. Het recht op omgang van het kind mag geen voorrang krijgen. 
Dat zou een ongeoorloofde discriminatie zijn. Het recht van ouder en 
kind zijn even belangrijk, maar of er al dan niet een omgangsrecht zal 
zijn, moet beslist worden aan de hand van het belang van het kind, on
geacht wie omgang wenst 42 . Toch lijkt het moeilijk aan te nemen dat een 
omgangsplicht in het belang van het kind is. Er bestaat een grote kans 
dat de omgangsplichtige ouder zijn misnoegen op het kind zal 
afreageren 43. 

Deze Europese opvatting staat lijnrecht tegenover de Belgische op
vatting over het omgangsrecht. Bij ons is het omgangsrecht een recht van 
contact tussen twee personen dat enkel kan bestaan in hoofde van een 
meerderjarige (of een minderjarige) ouder ten aanzien van een minder
jarige. Het omgangsrecht wordt beschouwd als een van de prerogatieven 
van het ouderlijk gezag dat evenwel uitgeoefend moet worden in het be
lang van het kind. Het kind heeft zelf geen omgangsrecht. Een daaruit 
voortvloeiende omgangsplicht is natuurlijk helemaal uitgesloten. 

(40) EHRM, zaak Eriksson, 25; DOEK, J.E., Omgangsrecht, Vuga recht, gezin en samenle-
ving, 's Gravenhage, 1984, 87. 

(41) DE BOER, J., Omgang als mensenrecht II, NJ.B., 1984, 410. 
(42) VAN WAMELEN, C., o.c., 323-325. 
(43) DE BOER, J., o.c., 410. 
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In Nederland zijn er twee wetsontwerpen m.b.t. omgang. Het eerste 
betreft de omgang na echtscheiding. Uitgegaan wordt van het recht op 
omgang van het kind en de ouder, die niet met het gezag is belast. Dit 
recht op omgang is fundamenteel. Het is uit zijn aard aan beperkingen 
onderhevig, doordat zowel beide ouders als het kind aan art. 8 het recht 
op eerbiediging van hun prive- en gezinsleven ontlenen. De positie van 
het kind wordt in het kader van de omgang duidelijk centraal gesteld. 
Het kind is niet een object ten aanzien waarvan de ouders rechten en 
plichten hebben ; het is een subject met wiens belangen uitdrukkelijk 
rekeningwordtgehouden. Hetvoorgestelde art. 161, a, 1luidt :11 Hetkind 
en de ouder die niet tot voogd is benoemd, hebben recht op omgang 
met elkaar( ... ) 11 44. 

Het tweede wetsvoorstel is een 11Nadere regeling van de ouderlijke 
zorg voor minderjarige kinderen en van de omgang 11 45 . Art. 377, a be
paalt : 11Het kind en de ouder bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats 
niet heeft, hebben recht op omgang met elkaar. 11 Het recht op omgang 
wordt voor een ruimere categoric gevallen dan aileen i.v.m. scheiding 
wettelijk geregeld. Daarenboven kan de rechter ook ten behoeve van be
paalde anderen een omgangsregeling vaststellen. Ook het kind heeft dus 
recht op omgang. Om daaraan recht te doen, wordt 11Zoveel als mogelijk 
rekening gehouden met de belangen van het kind 11

• Dit houdt in dat de 
woonouder het kind helpt zijn recht op omgang te effectueren. Op hem 
weegt een 11Wohlverhaltensplicht". 

Beide ouders kunnen zich ter zake van de regeling van de omgang 
tot de rechter wenden. Over het kind, dat krachtens lid 1 eveneens een 
recht op omgang heeft, wordt in lid 2 van art. 3 77, a niet gerept. Zelfs 
een informele rechtsingang voor minderjarigen wordt niet overwogen 46 . 

We vragen ons afwat het recht op omgang van de minderjarige dan wel 
inhoudt. Het recht wordt uitdrukkelijk door de wet vastgelegd, maar de 
minderjarige kan er geen beroep op doen. Er wordt gewoon zoveel als 
mogelijk rekening gehouden met de belangen van het kind. Waar ligt dan 
het verschil met de Belgische opvatting dat het omgangsrecht een recht 
van de ouder is dat uitgeoefend moet worden in het belang van het kind ? 

Kan het kind uit art. 6 EVRM een recht van toegang tot de rechter 
putten? Art. 6 heeft het over burgerlijke rechten en verplichtingen. Het 
recht op omgang is een burgerlijk recht in de zin van art. 6 en op pro
cedures tot vaststelling of bescherming van dit recht is deze verdragsbe
paling dan ook van toepassing. 

In het arrest Golder besliste het Hof dat art. 6 mede een recht van 
toe gang tot de rechter inhoudt. Dat recht op toegang tot de rechter geldt 

(44) VAN WAMELEN, C., o.c., 400-405. 
(45) VAN WAMELEN, C., o.c., 405-408. 
(46) VAN WAMELEN, C., o.c., 426-432. 
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voor eenieder, maar er zijn "inherente" beperkingsmogelijkheden voor 
personen in een bijzondere rechtspositie. De eventuele noodzakelijke be
perkingen mogen er evenwel niet toe leiden dat het recht als zodanig 
voor een bepaalde categorie personen niet bestaat 47• Op basis van art. 
6 EVRM heeft een minderjarige dus een recht van toegang tot de rechter 
m.b.t. de vaststelling of bescherming van zijn omgangsrecht 48 • 

Daarenboven kan de minderjarige een beroep doen op art. 13 EVRM. 
In het arrest Klass bepaalde het Hof dat : "article 13 must be interpreted 
as guaranteeing an "effective remedy before a national authority" to eve
ryone who claims that his rights and freedoms under the Convention have 
been violated." Het arrest Golder heeft aan deze be paling een groat deel 
van haar belang ontnomen wanneer het gaat om burgerlijke rechten en 
verplichtingen. Art. 13, dat accessoir is, is een veel zwakkere bepaling dan 
art. 6. Art. 6 geeft een recht van toegang tot de rechter, terwijl het bij 
art. 13 niet noodzakelijk om een rechter moet gaan, maar wel om een 
nationale overheid. 

Ter effectuering van het recht op omgang heeft de minderjarige recht 
op een "effective remedy before a national authority". De eis van een ef
fectieve rechtsingang verplicht tot het creeren van procedures die, voor 
zover nodig, aangepast zijn aan de mogelijkheden van minderjarigen 49. 

Conclusie : het EVRM waarborgt oak een recht op omgang voor het 
kind. Het kind heeft daarenboven een recht van toegang tot de rechter 
ter bescherming van zijn recht. 

Naar Belgisch recht heeft de minderjarige zelf geen omgangsrecht. Hij 
beschikt oak in de regel niet over de mogelijkheid zich zelfstandig en 
rechtstreeks tot de rechter te wenden. Hij is daartoe aangewezen op zijn 
wettelijke vertegenwoordiger 5°. Daarenboven verplicht geen enkele wet
tekst in ons land een rechter de minderjarige aan te horen. Wordt het 
kind gehoord, dan heeft het geen enkele waarborg dat aan zijn visie in 
verhouding tot zijn leeftijd en maturiteit het "gepaste belang" wordt 
gehecht 51 . Art. 12 EVRM bepaalt dat de minderjarige in alle procedures 
die hem aanbelangen minstens moet worden gehoord 52 . 

We menen dan oak dat het Belgische omgangsrecht herdacht moet 
worden als een recht van het kind, en dat ter effectuering van dat recht 
een herziening van de procesrechtelijke rechtspositie van de minderja
rige gewenst is. 

(47) EHRM, zaak Winterwerp, Serie A, vol. 33. 
(48) VAN WAMELEN, C., o.c., 426-432. 
(49) VAN WAMELEN, C., o.c., 432-434. 
(50) BALLET, D. en WYLLEMAN, A., Proceswaarborgen voor minderjarigen in procedures 

die hen aanbelangen, R. W., 1989-1990, 812. 
(51) BALLET, D. en WYLLEMAN, A., o.c., 808. 
(52) BALLET, D. en WYLLEMAN, A., o.c., 806. 
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In Nederland strekken twee wetsvoorstellen ertoe het kind in prin
cipe wel een recht op omgang te verlenen, maar dit omgangsrecbt kan 
niet in recbte worden afgedwongen. In een vroeger wetsvoorstel (15 638) 
kreeg de minderjarige een informele recbtsingang. In de nieuwe ontwer
pen is dit niet meer bet geval omdat dit zou leiden tot een "aanzienlijke 
verzwaring van de taak van de recbter". 

Ook aan deze ontwerpen moeten er dus wijzigingen worden aange
bracbt indien ze volledig conform met de bepalingen van het EVRM willen 
zijn. 

B. TOEPASSINGEN. 

1. Omgang na echtscbeiding. 

a. Principe. 

Hoewel er bij ecbtscbeiding een einde komt aan het huwelijk van de 
ouders, komt er daardoor nog geen einde aan het gezinsleven tussen ou
ders en kinderen 53. Door het enkele feit van de ecbtscbeiding vervalt de 
bescherming van art. 8 dus niet. De Europese Commissie bepaalde even
wei dat bet bij onderbreking van het samenleven wettig en zelfs nood
zakelijk is voor het nationale recbt om regels m.b.t. de verhouding tussen 
ouders en kinderen vast te stellen die verscbillen van de regels die toe
passelijk zijn wanneer het gezin nog een eenheid vormt 54 . 

Het oplossen van de vraag op welke wijze na scheiding bet gezag, of 
de uitoefening ervan, over de kinderen moet worden geregeld, moet ge
beuren aan de hand van het nationale recht. De toebedeling van de zorg 
aan een van de ouders maakt ecbter, niet zelf, maar wel in zijn gevolg 
onvermijdelijk een inmenging uit in bet gezinsleven van bet kind met de 
andere ouder 55 . Deze inmenging kan gerecbtvaardigd worden op grond 
van art. 8, al. 2, waarbij de nationale overheden bescbikken over een 
"considerable measure of discretion" 56. Toch moeten ze primair bet be
lang van het kind en zijn recht op eerbiediging van het gezinsleven in 
ogenscbouw nemen en deze belangen afwegen tegen de belangen en 
recbten van de ouders. Een inmenging die gepaard gaat met een ruime 
beoordeling van de feitelijke situatie en een belangenafweging zal gemak
kelijk te recbtvaardigen zijn. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal er 

(53) ECRM, 2699/65, 1 april 1968, Y.B. 11, 366. 
(54) Idem. 
(55) ECRM, 172/56, 20 december 1957, Y.B. 1, 211; 5486/72, 9 juli 1973, Coli. 44, 128. 
(56) ECRM, 1449/62, 16 januari 1963, Y.B. 6, 262. 
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een schending zijn van art. 8, bv. bij willekeur of wanneer er geen aan
dacht aan het belang van het kind wordt geschonken 57 • 

Art. 8 waarborgt een omgangsrecht voor de ouder die niet met de 
bewaring belast is 58. In de zaak Hendriks maakte de Commissie de vol
gende overwegingen : "Overeenkomstig de constante rechtspraak van de 
Commissie sluit het recht op eerbiediging van het gezinsleven in de zin 
van art. 8, het recht in voor een gescheiden ouder die niet het bewarings
recht over het kind heeft, het kind na de ontbinding van het huwelijk op 
te zoeken en contact met hem te hebben. De overheid mag zich niet in 
dat recht mengen, dan overeenkomstig de voorwaarden van het tweede 
lid van art. 8. De Commissie meent dat de natuurlijke band die ouder 
en kind verbindt fundamenteel is en dat wanneer de werkelijke samen
leving niet meer bestaat, een blijvend contact tussen hen wenselijk is en 
in principe moet blijven bestaan. De eerbiediging van het gezinsleven in 
de zin van art. 8 impliceert dus dat het contact niet kan geweigerd wor
den, behalve indien er dwingende redenen zijn in de zin van art. 8, al. 
2 die een inmenging kunnen rechtvaardigen" 59. 

Ook wanneer de ouder nooit contact heeft gehad met zijn uit het 
huwelijk geboren kind, kan hij een beroep doen op de bescherming van 
zijn gezinsleven om eventueel· een omgangsrecht te bekomen 60. 

b. Inmenging op voorwaarde van art. 8, al. 2. 

Wij zullen de voorwaarden van art. 8, al. 2 hier nog eens belichten 
in het kader van omgang na echtscheiding. Wat betreft het wettelijk ka
rakter van de inmenging verwijzen we naar wat we reeds hager schreven. 
Het Europees Hof en de Commissie spraken zich hier nog niet verder over 
uit. 

De Commissie besprak wei de vereiste van het wettig doel van de in
menging in een aantal gevallen. Beperkingen aan het omgangsrecht wor
den opgelegd in het belang van het kind, wat neerkomt op de bescher
ming van de gezondheid en de goede zeden van het kind en de bescher
ming van de rechten en vrijheden van de anderen ( o.a. het kind). Zo werd 
een inmenging toegestaan wanneer er een duidelijke spanning was in het 

(57) FAHRENHORST, I., Sorge- und Umgangsrecht nach der Ehescheidung und die Euro
paische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, FamRZ., 
1988, 240. 

(58) ECRM, 172/56, 20 december 1957, Y.B. 1, 211; zie ook: 911/60, 10 april1961, Y.B. 
4, 198; 1329/62, 7 mei 1962, Y.B. 5, 200; 1449/62, 16 januari 1963, Y.B. 6, 262; 
2699/65, 1 april 1968, Y.B. 11, 366; 7911/77, 12 december 1977, D.R. 12, 192; 
9018/80, 4 juli 1983, D.R. 33, 9; 8427/78, 13 maart 1980, D.R. 18, 225. 

(59) ECRM, zaak Hendriks, 2 maart 1982, 21. 
(60) EHRM, zaak Berrehab, [0015] 21. 
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gezin waar het kind leefde en wanneer er een loyaliteitsconflict bij het 
kind ontstond. De irunenging werd noodzakelijk geacht voor de bescher
ming van de rechten en vrijheden van anderen, nl. van het kind 61 . 

Ook werd het omgangsrecht in het belang van het kind beperkt wan
neer door veelvuldige omgang het kind moeilijkheden op school kreeg 
en leed aan een gedeeltelijke leeszwakte 6z. 

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 ernstige 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 63. 

In een gelijkaardig geval achtte de Commissie een irunenging in de 
omgang in het belang van een 16-jarig meisje dat ernstige bezwaren had 
tegen omgang 64. In een verzoek tegen Zweden klaagde een vader dat 
hij geen omgangsrecht met zijn kinderen had. Er was evenwel vastgesteld 
dat hij zijn kinderen mishandelde en dat een omgangsrecht een zware 
psychologische druk op de kinderen zou uitmaken. Daarenboven wou de 
man zijn kinderen mee naar het buitenland nemen. Het omgangsrecht 
was niet in het belang van de kinderen 65. 

Uit deze beslissingen blijkt dat het niet uitsluitend gaat om het recht 
van de ouder die niet het bewaringsrecht heeft, dat deze slechts door ei
gen schadelijk gedrag zou kunnen verliezen. Het gaat om 11 a child's men
tal stability and freedom from serious psychic disturbance 11

• Dit wil niet 
zeggen dat het kind merkbaar lijdt onder de onrust en spanningen die 
de omgangsregeling in het gezin van de ouder die de bewaring heeft, te
weegbrengt. De bescherming van het recht van het kind op eerbiediging 
van zijn gezinsleven hangt dus nauw samen met zijn behoefte aan een 
beschermde en veilige omgeving, nodig voor een gezonde, harmonische 
ontwikkeling van zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid, kortom met 
de 11 protection of his health 11 

66. 

Wat betreft de noodzaak in een democratische samenleving, gaf de 
Commissie zeer duidelijk haar opvatting weer in het rapport Hendriks. 
Een gescheiden vader wou omgang met zijn kind,maar dat werd hem ge
weigerd. De Nederlandse rechtbanken stelden vast dater een ernstige 

(61) ECRM, zaak Hendriks, rapport van 2 maart 1982; ECRM, 911/60, 10 april1961, Y.B. 
4, 198. 

(62) ECRM, 8236n8, 4 maart 1980, EuGRZ., 1980, 458. 
(63) ECRM, 1329/62, 7 mei 1962, Y.B. 5, 200. 
(64) ECRM, 9018/80, 4 juli 1983, D.R. 33, 9; 9989/82, NJ.B., 1984, 556. 
(65) ECRM, 7911n7, 12 december 1977, D.R. 12, 192. 
(66) VAN WAMELEN, C., o.c., 304. 

161 



conflictsituatie was tussen de ouders. Het kind verhleef in een harmo
nieus gezin en was de huidige echtgenoot van zijn moeder als zijn vader 
gaan heschouwen. Het kind had zijn vader gedurende vijf jaar niet meer 
gezien. 

De Commissie wees erop dat ze niet de hedoeling had haar eigen he
slissing in de plaats te stellen van de heslissingen van de hevoegde recht
hank:en. Haar taak was de heslissing die deze rechthanken in hun discre
tionaire hevoegdheid hadden genomen, te heoordelen in het licht van 
art. 8. De Commissie oordeelde vervolgens dat de wet in een democra
tische samenleving o.a. als zeer helangrijke taak heeft waarhorgen te hie
den voor de hescherming van kinderen en vooral van jonge kinderen die 
wegens hun leeftijd zeer kwetshaar zijn, tegen de gevaren van echtschei
ding van hun ouders en tegen de psychische prohlemen die daaruit voort
vloeien. Dat doel kan hereikt worden door bet kind weg te houden van 
situaties die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn psychische ontwik
keling door het hestaan van een loyaliteitsconflict t.o.v. een van zijn ou
ders of t.o.v. heiden en door het feit dat de ouders onvermijdelijk druk 
zullen uitoefenen zodat het kind zallijden onder een gevoel van onze
kerheid en pijn. De Nederlandse rechthanken vonden bet helangrijk voor 
bet welzijn van het kind, bet huiten de prohlemen tussen de echtgenoten 
te houden. De weigering van bet omgangsrecht was volgens de Commis
sie noodzakelijk in een democratische samenleving 67• 

Inherent aan de toetsing van de noodzaak van een maatregel is de 
toetsing of de maatregel evenredig is aan het gestelde doel. Eveneens in 
de zaak Hendriks schonk de Commissie aandacht aan de situatie van de 
verzoeker die geen omgangsrecht kreeg. Het niet hehhen van omgang 
kon hij hem aanleiding geven tot veel verdriet en viel hem waarschijnlijk 
heel zwaar. Er hestand echter tussen zijn helangen en die van zijn kind 
een groot conflict, dat ten nadele van een van heiden moest worden op
gelost. In het licht van art. 8 zijn het de helangen van het kind die moeten 
primeren. Niets wees erop dat de omgang niet nodig was in het helang 
van het kind. Daaruit vloeit voort dat de inmenging in het gezinsleven 
evenredig was met het doel en nodig in een democratische samenleving 
ter hescherming van de rechten en vrijheden van de anderen, in casu van 
bet kind 68. 

Bij deze heslissing willen wij in navolging van de rechters MELCHIOR 
en SAMPAIO de volgende opmerkingen maken. Zander twijfel namen de 
Nederlandse rechthank:en en de Commissie als hoogste helang het helang 
van bet kind. Toch valt bet hij deze heslissing op dat de oorzaak van de 
weigering van bet omgangsrecht de negatieve opstelling van de moeder 
was. Door deze negatieve opstelling zou een omgangsrecht spanningen 

(67) ECRM, rapport Hendriks, 25,26. 
(68) ECRM, zaak Hendriks, 26. 
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te weeg brengen in het gezin van moeder en kind en dat zou schadelijk 
zijn voor het kind. Uiteindelijk komt bet er dan op neer dat de ouder 
die bet bewaringsrecht heeft over het kind ook kan beslissen of de andere 
ouder omgangsrecht heeft of niet. 

Alles hangt natuurlijk af van de wijze waarop men bet belang van het 
kind ziet. Bij een statische benadering zal men zoveel mogelijk spannin
gen proberen te vermijden. Bij een dynamische benadering acht men het 
belangrijk dat een kind contact met beide ouders heeft, zelfs indien dat 
een spanning bij het kind teweegbrengt. Een echtscheiding geeft altijd 
aanleiding tot spanningen bij het kind en dus kunnen deze spanningen 
ook bij een statische benadering niet vermeden worden 69 

De evenredigheidstoetsing kwam ook aan bod in de zaak 1329/62 te
gen Denemarken. De twee kinderen van gescheiden ouders werden aan 
hun vader toevertrouwd. Hun moeder had omgangsrecht. Vader en kin
deren wilden echter niet dat het omgangsrecht werd uitgeoefend. Een 
gedwongen uitoefening van dat recht zou hoogstwaarschijnlijk uitlopen 
op psychische problemen voor de kinderen en dat zou schadelijk zijn 
voor hun gezondheid. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de 
wens van de moeder die graag contact met haar kinderen wou behouden. 

Het belang van het kind moest evenwel primeren. De inmenging in 
bet gezinsleven van de moeder werd evenredig geacht met het wettig 
doel en nodig in een democratische samenleving ter bescherming van de 
gezondheid van de kinderen. Het ging bier om een uitzonderlijke om
standigheid die een inmenging volgens art. 8, al.2 toeliet 70 . 

In Nederland spreekt men in dit verband wel eens over bet "haalbaar
heidscriterium". Omgang wordt geweigerd wanneer een omgangsrege
ling niet haalbaar is. De Commissie bepaalde dat een omgangsrecht niet 
ontzegd mag worden "on the sole ground that to grant access might crea
te tension in the new family". Wanneer de onhaalbaarheid echter weer
slag heeft op bet belang van het kind, kan die wel een grond zijn tot ont
zegging van bet omgangsrecht n. 

De beslissing van 4 juli 1983 van de Commissie 72 verwijst naar bet 
arrest DUDGEON van bet Europese Hof 7 3 om de noodzaak in een de
mocratische samenleving nader te omschrijven. De rechtbanken beschik
ken over een zekere beoordelingsvrijheid, maar deze hangt niet aileen 
samen met het doel van de inmenging, maar ook met de aard van de zaak. 

(69) ECRM, zaak Hendriks, Opinion dissidente de MM. M. Melchior etJ. Sampaio, 32; FAH-
RENHORST, 1., o.c., 242. 

(70) ECRM, 1329/62, 7 mei 1962, Y.B. 5, 200. 
(71) DOEIC, J.E., o.c., 86; DE BOER,]., Omgang als mensenrecht, NJ.B., 1982, 1128. 
(72) ECRM, 9018/80, 4 juli 1983, D.R., 9. 
(73) EHRM, zaak DUDGEON, 22 oktober 1981, Serle A, 45. 
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Wanneer het gaat om een van de meest intieme aspecten van het prive
leven, moeten er zeer ernstige redenen bestaan om een inmenging te 
rechtvaardigen. 

Dat slaat ook op de fundamentele band tussen ouder en kind. In casu 
wou een 16-jarig meisje geen omgang meer met haar vader. Deze nega
tieve houding werd op zichzelf niet als een uitzonderlijke omstandigheid 
beschouwd die een inmenging zou rechtvaardigen, maar wel de ernstige 
objectieve bezwaren die het meisje aangaf tegen de omgang (haar vader 
wou alles voor haar regelen en sprak zich zeer negatief uit over haar moe
der). Daarenboven werd ook het feit dat de moeder zich niet tegen de 
omgang van het meisje met haar vader verzette in rekening genomen. De 
inmenging was evenredig aan het gestelde doel. Ze was gerechtvaardigd 
als zijnde noodzakelijk in een democratische samenleving ter bescher
ming van de rechten en vrijheden van anderen, in casu van het meisje. 

Een inmenging in het gezinsleven is gerechtvaardigd indien ze in 
overeenstemming is met art. 8, al.2 zelfs als de rechter daarmee afwijkt 
van een overeenkomst tussen de partijen 74• Uit de echt gescheiden ou
ders kwamen overeen dat de vader een zeer ruime omgangsregeling zou 
krijgen. Het kind kreeg leesmoeilijkheden en daarom besliste de moeder 
de omgang wat te beperken. 

Het Duitse Landgericbt bevestigde deze beslissing. De beslissing was 
overeenkomstig de wet en in het belang van het kind. Over de vraag of 
het ook nodig was van de overeenkomst af te wijken, zei de Commissie 
het volgende: "Het is een gemeenscbappelijk kenmerk van de recbtssys
temen van de verdragsstaten dat de recbter bevoegd is de modaliteiten 
van bet omgangsrecbt vast te leggen in bet belang van bet kind zodra 
er daarover tussen de ouders betwisting is ontstaan. Met een vroegere 
overeenkomst moet de rechter geen rekening houden. In bet Iicht van 
bet verdrag is voor de te nemen beslissing aileen relevant of de maat
regel nodig is in bet belang van bet kind. De Duitse rechtbank heeft met 
aile relevante omstandigheden rekening gehouden en de maatregel kan 
gerechtvaardigd worden als nodig in een democratische 
samenleving" 75. 

Interessant hierbij is dat de Commissie verwijst naar het "gemeen
schappelijk kenmerk van de rechtssystemen van de verdragsstaten". De 
Europese instanties gaan zeer vaak na wat er in de verschillende verdrags
staten leeft om zich daarop een oordeel te vormen. Deze benadering 
kwam zeer duidelijk aan bod in de zaak Marckx, maar er zijn nog tal van 
andere voorbeelden 76. 

(74) ECRM, 8236!78, EuGRZ., 1980, 458. 
(75) Idem. 
(76) Bv. EHRM, zaak Dudgeon, 22 oktober 1981, Serie A, 45. 

164 



Uit de bovenstaande beslissing blijkt oak dat de nationale rechters 
een aanzienlijke beoordelingsvrijheid hebben bij het weigeren van het 
vaststellen van een omgangsregeling. Het Hof en de Commissie zijn geen 
"Superrevisionsinstanz". Ze onderzoeken slechts of de beslissingen in 
overeenstemming te brengen zijn met art. 8, al.2 77. 

Oak in Belgic kan een conventionele omgangsregeling na echtschei
ding door onderlinge toestemming gewijzigd worden op vraag van een 
van de ouders. Dat kan echter alleen bij zeer ernstige omstandigheden. 
Men heeft het in dit verband over het gekwalificeerd belang van het kind. 
De Belgische praktijk biedt de ouder bijgevolg een grotere bescherming 
van zijn gezinsleven dan het EVRM. 

Voor de vaststellingvan de modaliteiten van het omgangsrecht gelden 
dezelfde regels 78 • Een voorbeeld hiervan is het geval8236fi8, hierboven 
aangehaald, waarin het omgangsrecht beperkt werd in het belang van het 
kind. In haar beslissing van 4 mei 1979 achtte de Commissie het toelaat
baar dat het omgangsrecht alleen werd uitgeoefend in het land van de 
ouder die het bewaringsrecht had (Zweden) en niet in hetland van de 
omgangsgerechtigde ouder Oapan) 79. Het risico hestand dat de vader 
niet al het nodige zou doen om zijn kinderen terug naar Zweden te bren
gen. De belangen van moeder en kinderen moesten tegen die van hun 
vader worden afgewogen. De verzoeker kon op geen enkele manier aan
tonen dat de rechtbank een onredelijke beslissing had genomen. Vandaar 
dat de beperking op de uitoefening van de omgang gerechtvaardigd was 
in het licht van art. 8, al. 2 als zijnde nodig in een democratische samen
leving ter bescherming van de rechten en vrijheden van de anderen. 

c. Positieve werking van art. 8. 

Wat tenslotte de eventuele door de Commissie vernoemde positieve 
verplichtingen van de Staten betreft, besliste ze het volgende. Een man 
klaagde dat hij geen informatie had gekregen over een adoptieprocedure 
m.b.t. zijn kind. Hij was gescheiden en ontzet uit het ouderlijk gezag. De 
Oostenrijkse overheid had geweigerd bevel te geven aan de moeder om 
informatie door te geven en gaf ook zelf geen informatie door. 

De Commissie besliste dat de bescherming van art. 8 hoofdzakelijk 
negatief was en de Staat niet positief verplichtte de gebroken gezinsver
houdingen te herstellen 8o. 

(77) FAHRENHORST, I., o.c., 239. 
(78) ECRM, 2699/65, 1 april 1968, Y.B. 11, 378. 
(79) ECRM, 8045n7, 4 mei 1979, D.R. 16, 105. 
(80) ECRM, 5416n2, 30 mei 1974, Y.B. 17, 210. 
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We zullen in het kort nog eens verwijzen naar het geval waarin een 
18-jarig meisje geen contact meer met haar vader wou. Haar ouders wa
ren gescheiden en haar vader had een omgangsregeling bekomen. De 
contacten tussen vader en dochter werden steeds moeilijker tot bet meis
je uiteindelijk de contacten volledig verbrak. De Commissie oordeelde 
dat de gezinsverhoudingen door de partijen (althans door een van hen) 
waren verbroken en dat de Staat niet de positieve verplichting had die 
te herstellen. 

De Commissie behandelde bier twee gelijkaardige zaken op een ver
schillende manier. In bet geval 9018/80 werd aan de vader principieel 
een omgangsrecht toegekend, maar een effectieve omgangsregeling werd 
hem geweigerd op grand van de negatieve opstelling en de ernstige ob
jectieve bezwaren tegen de omgang van zijn 16-jarige dochter. Deze in
menging in het gezinsleven was geoorloofd. 

In de hierboven vermelde zaak 6577fi4 meende de Commissie dat 
de Staat niet de positieve verplichting had een gebroken gezin weer te 
berstellen. Hier was belemaal geen sprake van een omgangsrecht en er 
was dus ook geen inmenging in bet gezinsleven door dat omgangsrecht 
niet toe te kennen. 

In beide zaken ging het om oudere kinderen die geen omgang wen
sten. Toch was er een verscbil. In het geval 9018/80 werd een verzoek 
tot vaststelling van een omgangsregeling geweigerd. In het geval 65 77 fi 4 
was er een omgangsregeling, maar deze werd niet afgedwongen daar de 
contacten tussen vader en kind steeds moeilijker werden. De Commissie 
bepaalde dus eigenlijk dat de Staat niet de positieve verplichting beeft 
een vastgestelde omgangsregeling ook effectief af te dwingen, wat erop 
wijst dat er niet zoiets bestaat als een omgangsplicbt in hoofde van het 
oudere kind. 

Wat de zaak 9018/80 betreft, is er o.i. geen inmenging in het gezin
sleven geweest. Wel was de vraag aan de orde of de overheid de positieve 
verplichting had een omgangsregeling te treffen. De Commissie meende 
dat de overbeid deze positieve verplichting bier niet had. Ze kon zich 
daarbij richten naar de voorwaarden van art. 8, al.2, maar ze kon die niet 
zonder meer toepassen. 

Tot besluit kunnen wij stellen, zoals wij het boger deden, dat de over
beid de positieve verplichting beeft ervoor te zorgen dat het gezinsleven 
kan blijven bestaan na echtscheiding en dus een omgangsrecht te waar
borgen, waarbij ze zich voor het bepalen van die positieve verplichting 
kan richten naar art. 8, al.2. De overheid heeft echter niet de verplichting 
een werkelijk gebroken gezin weer bij elkaar te brengen. 
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2. Omgang van anderen dan uit de echt gescheiden ouders. 

De regels m.b.t. omgang na echtscheiding gelden in principe ook na 
beeindiging van een concubinaat. De grand daarvoor is het Marckx-arrest 
waarin het Hof bepaalde dat art. 8 geen onderscheid maakt tussen het 
wettig en het natuurlijk gezin. De leden van een natuurlijk gezin ge
nieten op gelijke wijze de bescherming van art. 8. Dat artikel heeft nl. 
betrekking op iedereen en art. 14 verbiedt discriminatie op grand van 
geboorte 81 . 

Het Europees Hof verwees ook naar art. 8 van het verdrag inzake de 
rechtspositie van buiten het huwelijk geboren kinderen 82 • Dit artikel 
luidt :"Where the father or mother of a child born out of wedlock does 
not have parental authority over or custody of the child, that parent may 
obtain a right of access to the child in appropriate cases." Het Hof noem
de dit verdrag "a clear measure of common ground in this area amongst 
modern societies" 8 3. Belgie heeft dit verdrag nog niet geratificeerd. 

Breitenmoser meent echter dat men uit het Marckx-arrest m.b.t. de 
kinderen geen volledige gelijkstelling tussen gehuwde en niet-gehuwde 
ouders kan afleiden 84 • Hij verwijst daarbij naar een beslissing van de 
Commissie van 1984 85. Art. 8 verplicht de overheid er niet toe een 
"natuurlijke" vader een bewaringsrecht over zijn kinderen te garanderen 
wanneer de ouders konden huwen, maar dit uit vrije wil niet gedaan heb
ben. Indien ze verkozen niet te huwen om de toepassing van het huwe
lijksstelsel en het familierecht te voorkomen, dan zijn ze zelfverantwoor
delijk voor de wettelijke geyolgen van hun keuze. 

Deze beslissing behandelde echter het bewaringsrecht en niet het 
omgangsrecht. Men kan deze redenering niet zomaar op het omgangs
recht toepassen, daar het hier om een veel fundamenteler recht gaat 
waarvan men niet zomaar afstand kan doen. Wat betreft de bewaring van 
een "natuurlijk" kind lijkt dit een voorkeur voor de moeder zonder meer 
te rechtvaardigen. De moeder kan echter niet aileen en zonder aandacht 
voor het belang van het kind, beslissen of en in welke mate de vader per
soonlijke contacten met zijn kind kan hebben. 

Ongehuwde ouders en hun kinderen hebben dus net als gehuwde 
ouders en hun kinderen recht op omgang met elkaar, op voorwaarde dat 
er tussen hen een "realistic link" is die een gezinsleven tot stand 

(81) VAN WAMELEN, C., o.c., 288-289. 
(82) Verdrag 15 oktober 1975, European Treaty Series, nr. 85. 
(83) EHRM, zaak Marckx, Serie A, vol. 31, [0015] 31 in: VAN WAMELEN, C., o.c., 289. 
(84) BREITENMOSER, o.c., 123. 
(85) ECRM, 9632/82, 15 maart 1984, D.R. 36, 130. 
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brengt 86 . Deze "realistic link" was geen noodzakelijk vereiste voor de 
vaststelling van de familiebanden t.o.v. de moeder in bet Marckx-arrest; 
deze werd gewoon opgevoerd als "besides" 87. De Commissie gaat er ech
ter van uit dat het gaat om een constitutief vereiste voor aile pretendenten 
van het gezinsleven. 

Men kan dat probleem oplossen door aan te nemen dat zwangerschap 
en bevalling voor de moeder zonder meer een "realistic link" opleveren. 
Hoe meer tijd na de geboorte zonder contact is verstreken, hoe meer de 
met de moeder bestaande "realistic link" zal zijn verbleekt 88 . 

De vader zal voor het bekomen van een omgangsrecht een "realistic 
link" moeten aantonen. Een vluchtige ontmoeting met de moeder is on
voldoende ; een duurzame relatie lijkt wei voldoende, zelfs indien er geen 
contact met bet kind is geweest 89. In dit geval had een man bijna een 
jaar met een vrouw samengewoond. Ze gingen op 15 december 1978 uit 
elkaar en op 1 februari 1979 werd een kind geboren. De vader van dit 
natuurlijk kind wou een omgangsregeling. Deze werd hem geweigerd 
door de Zwitserse overheid. Hij trok naar Straatsburg en beriep zich op 
de eerbiediging van zijn gezinsleven. De Commissie stelde het bestaan 
van een gezinsleven tussen vader en kind niet in vraag en ging uit van 
een principieel omgangsrecht. De weigering van de omgangsregeling 
werd echter gerechtvaardigd op grand van art. 8, al.2. 

In een dergelijk geval kan men dus van een principieel omgangsrecht 
spreken, maar hoe Ianger er na de geboorte geen contact meer met bet 
kind is, hoe meer de relatie met de moeder aan gewicht zal hebben 
ingeboet 9°. 

In bet algemeen kan men dus zeggen dat het Iauter biologisch ou
derschap geen gezinsleven en dus oak geen omgangsrecht met zich 
brengt. Kunnen de biologische vader of moeder meer aanvoeren (bv. een 
samenleving of verzorging), dan zal het biologisch ouderschap een ele
ment zijn dat meetelt bij de beslissing over een omgangsrecht 9 1 . In Belgie 
kan aan de biologische vader van een natuurlijk kind omgang worden 
toegekend, oak al is bet vaderschap niet juridisch vastgesteld, indien 
blijkt dat hij met de moeder en bet kind lange tijd een feitelijk gezin heeft 
gevormd en dat tussen hem en het kind een zekere feitelijke band is ont
staan. 

(86) ECRM, 9966/82, EuGRZ, 1983, 424 in: VAN WAMELEN, C., o.c., 289; DE BOER, J., 
Omgang als mensenrecht II, NJ.B., 1984, 413. 

(87) EHRM, zaak Marckx, Serle A, vol. 31. 
(88) DE BOER,]., Omgang als mensenrecht II, NJ.B., 1984, 413. 
(89) ECRM, 10148/82, 14 maart 1985, D.R. 42, 98. 
(90) DE BOER, J., o.c., 413. 
(91) Idem. 
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Volgens de Commissie brengt het juridisch ouderschap op zich geen 
gezinsleven en dus ook geen omgangsrecht met zich. Er is een "realistic 
link" vereist 92 . In het licht van de rechtspraak van het Hof mag deze ver
eiste niet meer zo streng worden gesteld. Het Hof zag in het arrest Ber
rehab in de samenleving geen noodzakelijke voorwaarde om te kunnen 
spreken van een gezinsleven tussen ouders en minderjarige kinderen 9 3. 

Een wettig en niet-geveinsd huwelijk brengt tussen de echtgenoten een 
gezinsleven tot stand. Uit de notie gezin van art. 8 vloeit voort dat een 
kind uit deze band geboren ipso iure deel uitmaakt van deze relatie. 

Daaruit volgt dat enkel en alleen door bet feit van de geboorte er een 
gezinsleven ontstaat tussen ouders en kind, zelfs al leven de ouders op 
dat moment niet samen 94 . Het bestaan van een gezinsleven he eft auto
matisch een omgangsrecht tot gevolg. 

Mijns inziens wordt bier de nadruk gelegd op het bestaan van een 
juridische (en ook biologische) band tussen ouder en kind. Art. 14 laat 
geen discriminatie toe. Het logische gevolg daarvan zou zijn dater ook 
een gezinsleven bestaat tussen natuurlijke ouders en natuurlijke kinde
ren indien er een juridische band tussen hen bestaat. Het blijkt dat het 
Hof in het Marckx-arrest ook al deze richting opging door de "realistic 
link" slechts aan te halen als "besides". 

Eens het gezinsleven bestaat, blijft bet echter niet automatisch verder 
bestaan. Latere gebeurtenissen kunnen tot een breuk leiden 95 . De "rea
listic link" duikt bier dus in zekere zin weer op. Hij is niet vereist voor 
het ontstaan van een gezinsleven, maar wel voor het voortbestaan ervan. 

In Belgie is bet juridisch ouderschap voldoende om een omgangs
recht te genie ten, zelfs indien er geen biologische band is 96 . 

Niet alleen de ouders van een kind hebben omgangsrecht, maar ook 
de verdere verwanten kunnen zich op dat recht beroepen. De mogelijk
heid van het bestaan van een gezinsleven tussen kind en verdere verwan
ten werd al in het Marckx-arrest erkend 9 7 . De voorwaarde is dat er een 
"realistic link" bestaat 98 • Het Belgische Hof van Cassatie heeft het om
gangsrecht voor grootouders erkend. De rechtsgrond voor dit omgangs
recht ligt in de bloedband die tussen de betrokkenen bestaat, evenals in 
de gevoelens van genegenheid die bij de grootouders t.o.v. hun kinderen 
aanwezig zijn 99. Ook verwanten kunnen in Belgie een omgangsrecht heb-

(92) DE BOER, ]., o.c., 415. 
(93) EHRM, zaak Berrehab, 21 juni 1988, Serie A, vol. 138, [0015] 21. 
(94) Idem. 
(95) EHRM, zaak Berrehab, [0015] 21. 
(96) REMON, C., Droit de visiste des grands-parents et des tiers, R. Reg. Dr., 1980, 12. 
(97) EHRM, zaak Marckx:, [0015] 45. 
(98) DE BOER,]., o.c., 415. 
(99) PAUWELS,]., Personen- en Jamilierecht, Acco, Leuven, 1986, 238-239. 
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ben, maar daarvoor is vereist dat er bijzondere banden van erkentelijk
heid en genegenheid tussen de betrokkenen zijn ontstaan 100. 

Ten slotte kunnen oak louter sociale betrekkingen, zonder dat er 
sprake is van enige bloedband, een omgangsrecht met zich brengen. De 
Commissie liet in een uitspraak van 1978 t.a.v. een ex-pleegmoeder in 
het midden "whether the absence of any legal relationship, the ties bet
ween the applicant and the child amounted to family life", omdat in 
elk geval het prive-leven van de pleegmoeder betrokken was. "Bearing 
in mind that the applicant has cared for the child for many years and 
is deeply attached to him, the separation ordered by the Court undoubt
ly affects her private life, the respect for which is also guaranteed by ar
ticle 8. In this connection the Commission refers to its previous decisions 
that the concept of private life also includes to a certain extent the right 
to establish and develop relations with other human beings. " 101. 

In het Iicht van art. 8 EVRM zouden oak louter sociale betrekkingen 
tussen personen een gezinsleven kunnen uitmaken en een omgangsrecht 
met zich brengen, wanneer die betrekkingen voldoende stevig zijn zodat 
men van een werkelijk gezinsleven kan spreken. 

Er kan ook een recht op contact zijn zonder dat er een werkelijk ge
zinsleven is. Dit recht op contact vindt dan niet zijn grondslag in de be
scherming van het gezinsleven, maar wel in het recht van de minderjarige 
op keuze en onderhoud van eigen relaties 102 . 

In Belgie hebben deze personen net als de verdere verwanten dan 
de grootouders van het kind een virtueel omgangsrecht. Voor het beko
men van een omgangsrecht moeten zij bijzondere omstandigheden aan
wijzen. Dus ook m.b.t. deze categorieen blijkt het dat de Belgische re
geling de toets met het EVRM kan doorstaan. Van zodra deze personen 
het bestaan van een gezinsleven kunnen aantonen, hebben ze recht op 
omgang. 

3. Omgang na jeugdbeschermingsmaatregelen. 

Deze materie kwam vooral zeer recent aan bod in de rechtspraak van 
de Europese Commissie. Heel wat verzoeken hieromtrent werden ont
vankelijk verklaard 103. 

(100) REMON, C., o.c., 10; PAUWELS,]., o.c., 240. 
(101) ECRM, 8357/78, D.B. 13, 248; zie DE BOER,]., o.c., 415. 
(102) VAN WAMELEN, C., Het kind van de sperma-rekening, NJ.B., 1984, 414. 
(103) ECRM, 9276/81, D.R. 35, 13; 10496/83, D.R. 38, 189; 10554/83, D.R. 43, 120; 

10812/84, D.R. 44, 211; 11240/84, EHRR, 1989, 97; 11468/85, EHRR, 1987, 393. 
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Ook het Europese Hof had reeds de gelegenheid zich over deze ma
terie uit te spreken 104• In het arrest W. tegen het Verenigd Koninkrijk 
zette het Hof de principes duidelijk uiteen. 

Het samenzijn tussen ouder en kind maakt een fundamenteel deel 
uit van het gezinsleven. De plaatsing van een kind bij een lokale overheid 
stelt geen einde aan het gezinsleven. Ook wanneer er beslissingen ge
nomen worden m.b.t. het ouderlijk gezag, kan de ouder nog steeds een 
omgangsrecht opvorderen. De lokale overheid heeft dan de bevoegdheid 
de omgang te beperken of af te schaffen, maar een beslissing m.b.t. het 
ouderlijk gezag heeft niet automatisch de afschaffing van de omgang tot 
gevolg. De afschaffing van elk omgangsrecht van de ouder is onverenig
baar met de fundamentele noties van het gezinsleven en met de gezins
banden die art. 8 beschermt 105• Zelfs na adoptie en overdracht van het 
ouderlijk gezag kan de ouder terug een omgangsrecht vorderen. 

Beslissingen die een omgangsrecht beperken of afschaffen vormen 
een inmenging in het gezinsleven. Deze inmenging miskent art. 8, behal
ve indien aan de voorwaarden van het tweede lid van art. 8 is voldaan 
( cfr supra). In de arresten die het Hof wees, kwam vooral de noodzaak 
in een democratische samenleving aan bod. 

In de zaak W. tegen het Verenigd Koninkrijk waren de feiten devol
gende : in het gezin W. waren er drie kinderen. Het jongste werd kart 
na zijn geboorte in 1978 aan de lokale overheid toevertrouwd. Nadat het 
herhaalde malen terug thuis was gekomen, gingen de ouders akkoord om 
het kind pas terug te Iaten komen wanneer hun echtelijke en financiele 
problemen opgelost zouden zijn. De moeder raakte echter aan alcohol 
verslaafd en de overheid besloot dat een duurzame plaatsing met het oog 
op adoptie de enig mogelijke oplossing was. De omgang werd afgeschaft. 
N adien lost en de ouders hun problemen op en stelden een vordering in 
(1980) tot opheffing van de genomen maatregelen. De uiteindelijke be
slissing kwam er in 1981 : het kind zou bij het pleeggezin blijven. Dat was 
ook de enig mogelijke oplossing, daar het kind sinds lang niet meer bij 
zijn ouders was geweest. De ouders kregen geen omgang. 

De vader stapte naar de Commissie en beweerde slachtoffer te zijn 
van een schending van art. 8. Deze zou voortvloeien uit de procedures 
die de overheid gevolgd had om het omgangsrecht af te schaffen, uit de 
onmogelijkheid om beroep in te stellen en uit de duur van de voogdij
procedure. 

Het Hof stelde een inmenging in het gezinsleven van de verzoeker 
vast en ging vervolgens na of dit ook een schending van art. 8 met zich 

(104) EHRM, zaak W. v Verenigd Koninkrijk, 8 juli 1987, Serie A, val. 121 ; EHRM, zaak Ols
son, 24 maart 1988, Serle A, val. 130; EHRM, zaak Eriksson, 29 juni 1989, Serie A, 
val. 156. 

(105) EHRM, zaak W. v Verenigd Koninkrijk, [0015] 77. 
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bracht. De maatregelen van de overheid waren bij wet voorzien en bad
den een wettig doel. Het probleem was de noodzaak in een democra
tische samenleving. 

De Commissie meende dat ook procedures eerbiediging voor het ge
zinsleven moeten getuigen. Het Hof stelde dat de overheid op dat vlak 
een zekere appreciatiebevoegdheid heeft. Het legde er de nadruk op dat 
een beslissing over omgang zeer vaak onomkeerbaar is omdat er volledig 
nieuwe banden ontstaan. Een bescherming tegen willekeurige overheids
beslissingen is hier dus heel belangrijk. Bij het nemen van een beslissing 
over het kind moet de overheid noodzakelijkerwijze rekening houden 
met de belangen van de ouders, wat een betrokkenheid in de procedure 
veronderstelt. Het niet raadplegen van de ouders bij het nemen van een 
beslissing over het omgangsrecht maakt een schending uit van art. 8. 

Het Hof wijst er in het begin van het arrest op dat het niet de ge
grondheid van de genomen beslissingen beoordeelt. lnteressant is de 
grate nadruk die op de belangen van de ouders wordt 'gelegd. De be
langen van de ouders worden dus eerder gewaarborgd op procedureel 
vlak, terwijl de belangen van het kind vooral zullen doorwegen bij de 
beoordeling van de grand van de zaak. 

De tweede zaak die in dit verband voor het Hof kwam, is de zaak 
Olsson 106. De drie kinderen van het Zweedse echtpaar Olsson, Stefan, 
Helena en Thomas, werden door een beslissing van 16 september 1980 
onder toezicht gesteld. In 1982 werd een verzoek om de ondertoezicht
stelling te beeindigen afgewezen. N aar aanleiding van de beslissing van 
ondertoezichtstelling van 1980 werd Stefan in een opvoedingstehuis on
dergebracht dat onder leiding stand van de Raad voor minder begaafde 
kinderen. Na verloop van enige tijd werd hij bij een pleeggezin geplaatst, 
ongeveer 100 km verwijderd van het ouderlijk huis, in Gothenburg. Hij 
verbleef daar meer dan twee jaar en werd toen overgeplaatst naar een 
kindertehuis, dat onder dezelfde leiding stand, op ongeveer 80 km van 
Gothenburg. Helena en Thomas werden afzonderlijk in een pleeggezin 
geplaatst op een afstand van 100 km van elkaar en ongeveer 600 km 
ten noord-oosten van Gothenburg. Diverse beperkingen aan de omgang 
met de kinderen tijdens de ondertoezichtstelling werden aan de ouders 
opgelegd. 

Volgens de verzoekers schonden de beperkingen aan en de moda
liteiten van het omgangsrecht art. 8. Het Hof stelde vast dat het niet de 
bedoeling was de kinderen te laten adopteren. De ondertoezichtstelling 
was dus een tijdelijke maatregel die zou worden opgeheven zodra het 
kon. Elke uitvderingshandeling moest met het uiteindelijke doel, nl. de 
hereniging van het gezin Olsson, in overeenstemming te brengen zijn. 
Het feit dat de kinderen zo ver weg waren, bracht schade toe aan een 

(106) EHRM, zaak Olsson, 24 maart 1988, Serie A, val. 130. 
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mogelijke hereniging van het gezin en de beperkingen aan de omgang 
maakten deze nog veel moeilijker. De contacten tussen de ouders en 
pleegouders verliepen wel heel moeilijk maar dat toonde niet de nood
zaak van de beperkingen aan. De beperkingen aan de omgang waren dus 
niet nodig in een democratische samenleving. Het Hof besloot tot een 
schending van art. 8. 

Ten slotte verdient ook het arrest Eriksson van 22 juni 1989 enige 
aandacht 107. Lisa Eriksson werd op 22 februari 1978 geboren en werd 
reeds op 2 3 maart aan de lokale overheid toevertrouwd omdat de leven
somstandigheden van het kind te wensen overlieten. In 1980 werd de 
opheffing van de maatregel geweigerd. Ook omgang werd later gewei
gerd. In 1983 werd de plaatsingsmaatregel opgeheven, maar haar moeder 
mocht Lisa niet bij het pleeggezin weghalen. Wel werden ontmoetingen 
georganiseerd. Cecilia Eriksson ( moeder van Lisa) voerde een aantal pro
cedures om het verbod het kind mee te nemen ongedaan te maken, even
wei zonder resultaat. Daarenboven werd het vaststellen van een om
gangsregeling geweigerd. In de periode 1978-1983 zijn er acht ontmoe
tingen tussen moeder en dochter geweest en van 1983 tot 1987 waren 
er 29 ontmoetingen volgens de regering en 25 volgens Cecilia Eriksson. 

De moeder beweerde dat onder meer de beperking van de omgang 
een schending uitmaakt van art. 8. Het Hof beschouwde de beperkingen 
als een inmenging in haar gezinsleven. Om gerechtvaardigd te zijn, moet 
de inmenging voorzien zijn bij wet, een wettig doel hebben en noodza
kelijk zijn in een democratische samenleving. Het Hof stelde vast dat de 
inmenging niet bij wet voorzien was, maar wel een wettig doel had, nl. 
de bescherming van de gezondheid en de rechten van Lisa. 

Tenslotte ging het Hof ook na of de maatregel noodzakelijk was in 
een democratische samenleving. In een dergelijk geval impliceert art. 8 
recht op maatregelen die moeder en dochter bij elkaar kunnen brengen. 
Zolang het verbod bleef bestaan haar dochter bij zich te nemen, kon Ce
cilia Eriksson zich niet beroepen op een omgangsrecht volgens de Zweed
se wetgeving. Door de weigering van de omgang was het echter niet mo
gelijk dat de relatie tussen Cecilia en Lisa zou verbeteren, waardoor dit 
verbod om haar kind bij zich te nemen niet kon worden opgeheven. De 
spanning, onzekerheid en angst ten gevolge van deze toestand duurden 
reeds zes jaar. De beperkingen aan de omgangwaren bijgevolg niet even
redig aan het wettig doel. 

Cecilia Eriksson had daarenboven ook een klacht ingesteld in naam 
van haar dochter. Het Hof besliste dater ook een inbreuk was in haar 
gezinsleven om dezelfde redenen als bij haar moeder. 

(107) EHRM, zaak Eriksson, 29 juni 1989, Serle A, vol. 156. 
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C. CONCLUSIE. 

De Europese Comrnissie en het Europees Hof hebben een uitgebrei
de, vaststaande rechtspraak ontwikkeid. Grote veranderingen zijn er niet, 
wei een evoiutie naar een grotere bescherming van het gezinsieven. 

Uit deze rechtspraak blijkt dat het omgangsrecht een fundamenteei 
recht is dat door art. 8 EVRM wordt beschermd. Van zodra er een gezins
Ieven wordt vastgesteld, is er oak een omgangsrecht dat slechts gewei
gerd kan worden onder de voorwaarden van art. 8, al.2. De Commissie 
en het Hof gaan ervan uit dat het gezinsieven oak na scheiding blijft bes
taan. Dit is vaststaande rechtspraak. 

De Europese instanties zijn hiermee veei verder gegaan dan de oor
spronkelijke bedoeling van art. 8. Deze bedoeling was een bescherming 
te geven aan de prive-sfeer. Men dacht daarbij aan een bescherming tegen 
huiszoekingen, tegen praktijken waarin kinderen over hun ouders moe
ten rapporteren enz., m.a.w. tegen allerhande ernstige inmengingen 108. 

De bedoeling was niet de onderlinge verhoudingen in het gezin te re
geien, zeker niet wanneer dit gezin had opgehouden te bestaan. 

Het Hof gaat dus wei zeer ver wanneer het stelt dat het gezinsieven 
na scheiding niet eindigt. Dit druist in tegen een feitelijk begrip van het 
gezinsieven. Als het gezinsieven niet eindigt bij scheiding, dan zou men 
zich de vraag kunnen stellen waarom er dan nag zoiets als een omgangs
recht moet bestaan. Het begrip gezinsieven wijst op contact en wanneer 
er een gezinsieven is, is er dus contact. Het Hof verliest hier uit het oog 
dat omgang niet uit het gezinsleven voortvloeit, maar wei een voorwaarde 
is voor het (voort-)bestaan van het gezinsieven. Omgang gaat het bestaan 
van een gezinsieven vooraf. Omgang vioeit voort uit een zekere band die 
tussen de partijen bestaat en uit de wil van partijen om een gezinsieven 
op te rich ten of verder te behouden, niettegenstaande de breuk die tus
sen hen was ontstaan. 

De problematiek werd mijns inziens dus verkeerd aangepakt. Art. 8 
beschermt omgang, maar dan aileen voor zover het de positieve verplic.h
ting opiegt ervoor te zorgen dat een normaal gezinsieven zich kan ont
wikkeien of voortbestaan. 

Daarenboven heeft eenieder recht op bescherming van zijn gezinsie
ven. Het gaat hier niet om een collectief, maar wei om een individueei 
grondrecht. Daaruit vioeit principieei een omgangsplicht voort. In prak
tijk zal deze omgangsplicht echter niet bestaan. De Commissie laat nl. een 
inmenging in het gezinsieven ( d.i. een beperking van de omgang) toe, 
indien deze voidoet aan de voorwaarden van art. 8, al.2. Door een re-

(108) EHRM, zaak Marckx, dissenting opinion van judge Fitzmaurice. 
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solute weigering van omgang zal de beperking aan de omgang nodig 
geacht worden in een democratische samenleving. 

We kunnen besluiten dat omgangsrecht een fundamenteel recht is 
dat zowel aan de ouder als aan het kind toekomt. Omgang kan maar ge
weigerd worden onder de strenge voorwaarden van art. 8, al.2 waarbij 
de nationale overheid een aanzienlijke beoordelingsmarge heeft. Cen
traal staat echter het belang van het kind. De procedure moet daaren
boven de garantie bieden dat oak met de belangen van de ouders reke
ning wordt gehouden. 

In BelgH~ geeft omgang aanleiding tot weinig problemen. Omgang zal 
slechts geweigerd worden in zeer ernstige gevallen. Maar deze inmenging 
is bij ons niet bij wet voorzien, wat niet in overeenstemming is met het 
EVRM. Daarenboven is het omgangsrecht bij ons geen recht van het kind. 
Ook daarvoor zou Belgie een veroordeling kunnen oplopen. Een wette
lijke regeling die de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in onze wetgeving integreert, is dan oak wenselijk. 
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APERCU GENERAL : Le droit de visite a Ia lumiere de l'article 8 de 
Ia Convention Europeenne des Droits de l'Homme. 

Dans la majorite des families le probleme des visites par l'un ou I' au
tre parent ne se pose pas. Mais qu'en est-illorsqu'il y a divorce, separation 
de corps, placement de 1' enfant dans une institution, dans une famille 
nourriciere ? Quels sont alors les titulaires d'un droit de visite. Au vu de 
la jurisprudence de la Cour des Droits de l'Homme de Strasbourg, abon
damment examinee dans cette etude, les parents sont a meme dele re
vendiquer, les enfants et eventuellement la "nourrice" ou d'autres pa
rents de !'enfant des qu'il y a un "lien reel" entre ceux-ci et !'enfant. La 
Cour conditionne ce droit a !'existence d'une vie de famille mais reste 
vague dans la definition de celle-d. 

ll est important de rappeler que depuis !'arret Marckx, l'autorite pu
blique ne peut plus faire de distinction entre la famille legale et les autres 
formes de cohabitation. Les restrictions apportees par les autorites na
tionales -juge ou autre- doivent quant a elles etre conformes a !'article 
8 al.2 de la Convention europeenne de Sauvegarde des Droits de !'Hom
meet des Libertes fondamentales. Elles doivent etre prevues par une loi, 
necessaires dans une societe democratique et avoir un but legitime. En
trent en consideration, !'interet de !'enfant et !'interet des parents. En 
effet, une ·limitation et a fortiori une suppression du droit de visite con
stituent une intrusion de la part de l'autorite publique dans la vie privee 
des citoyens (parents), laquelle est protegee par le meme article 8. 

Enfin, I' auteur examine de maniere fort critique la situation de la pra
tique beige au regard de 1' evolution de la jurisprudence de Strasbourg 
en la matiere. 
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