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Recht toe Recht aan 
 
Ontzeggingsgronden - I 

 
In veel omgangsprocedures wordt met modder gegooid, 
worden beschuldigingen geuit en wordt een onjuiste 
voorstelling van zaken gegeven. Hoe kunt u daar het beste 
mee omgaan? 
 
Het antwoord bestaat, voor zover ik dat kan geven, uit twee 
delen. Het eerste deel bestaat uit de vraag of het wel gaat om 
een ontzeggingsgrond, en zo ja om welke ontzeggingsgrond 
het gaat. Het tweede deel betreft de vraag hoe u zich er het 
beste tegen kunt verweren. In deze column zal het eerste deel 
aan de orde komen, in de volgende column het tweede deel. 
 
In de wet (artikel 1:377a BW) staat dat het kind en de niet met 
het gezag belaste ouder recht hebben op omgang met elkaar. 
De rechter stelt een omgangsregeling vast, tenzij sprake is van 
een ontzeggingsgrond. Het is van groot belang, en veel 
advocaten en rechters zien dat over het hoofd, om strikt te 
kijken naar de ontzeggingsgronden.  
 
Uitgangspunt is dus dat er omgang moet zijn. Dat omgang in 
zijn algemeenheid in het belang van het kind is, hoeft u niet 
aan te tonen. Indien de andere ouder tegen omgang is, moet 
de rechter beoordelen of er een ontzeggingsgrond is. Welke 
ontzeggingsgrond dat is moet door de andere ouder naar 
voren worden gebracht. Dat gebeurt echter maar 
mondjesmaat. Kijk maar eens in de processtukken: waar staat 
op welke ontzeggingsgrond een beroep wordt gedaan? 
 
De praktijk is dat er zoveel mogelijk argumenten en 
omstandigheden naar voren worden gebracht, met het doel te 
concluderen dat de omgangsregeling niet in het belang van het 
kind is. Een juridisch onjuiste benadering. Nogmaals, de vraag 
moet zijn of er een ontzeggingsgrond is. 
 
U heeft er veel baat bij de procedure en de zitting te beperken 
tot de vraag of er een ontzeggingsgrond is, en zo ja welke 
ontzeggingsgrond er zou zijn. Is er geen ontzeggingsgrond, 
dan moet de rechtbank een omgangsregeling vaststellen. Zo 
simpel is het eigenlijk. 
 
In de wet staan vier ontzeggingsgronden. 

 
a. indien omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de 

geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. 
 
Hieronder kunnen aanmerkelijke onrust en spanningen vallen 
(voortvloeiend uit de omgang) die ernstige nadelige gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling van het kind. De weerstand van 
de gezagsouder tegen de omgang is op zich geen reden voor 
ontzegging op deze grond.  
 
 
     b. indien de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet 

in staat moet worden geacht tot omgang. 
 
Het gaat hier om situaties waarbij de ouder bijvoorbeeld steeds 
onder invloed van drank of drugs verkeert wanneer hij omgang 
met het kind heeft, hij niet (of niet op tijd) op de afgesproken 
tijden komt, wanneer (seksueel) geweld tegen het kind is 
gebruikt of wanneer dreiging van ontvoering aan de orde is. 

Het argument dat een vader tijdens de relatie nooit iets in de 
opvoeding heeft gedaan, of nooit met een kind heeft gedaan, 
kan hier naar mijn mening niet onder vallen. 
 
 
     c. indien het kind dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn 

verhoor ernstige bezwaren tegen omgang heeft doen 
blijken. 

 
Bezwaren van het kind kunnen dus leiden tot ontzegging van 
het omgangsrecht. Het moet dan wel gaan om ernstige 
bezwaren en om kinderen die twaalf jaar en ouder zijn. De 
rechter besluit of hij een kind gaat horen, hij is dus niet 
verplicht om dat te doen. Als de rechter het wel doet, speelt de 
mening van het kind een rol in de totale beoordeling. Diens 
mening is dus niet allesbepalend.  
 
Een veelgehoorde onjuistheid is dat kinderen van twaalf jaar of 
ouder mogen aangeven of ze omgang willen (of zelfs waar ze 
willen wonen). Dat klopt dus niet.  
 
Ik ben zelf niet zo’n voorstander van het horen van kinderen. 
Kinderen zijn vaak al beïnvloed door de andere ouder, en 
worden doordat ze gehoord worden nog nadrukkelijker in het 
loyaliteitsconflict betrokken. De kans dat ze zich nog 
ongemakkelijker voelen om vrij uit te spreken, wordt alleen 
maar groter en dus in het nadeel van de omgangsgerechtigde 
ouder. 
 
 

d.    indien omgang anderszins in strijd is met  
       zwaarwegende belangen van het kind. 

 
Wat mij betreft ook wel het ‘kapstokartikel’ genoemd. Verreweg 
de meeste argumenten kunnen worden geschaard onder deze 
ontzeggingsgrond. Vallen de bezwaren niet onder één van de 
vorige drie ontzeggingsgronden, dan wel onder deze.  
 
In de toelichting staat dat deze ontzeggingsgrond is 
opgenomen om de rechter voldoende ruimte te bieden om 
binnen de grote variëteit van de gevallen die zich voordoen, tot 
een gewogen oordeel te komen.  
 
En juist daar ligt de oorzaak van het moddergooien en het 
beschuldigen. De ouder die geen omgang wil krijgt hiermee 
alle ruimte om allerlei (vaak ongefundeerde en ongegronde) 
omstandigheden naar voren te brengen, met geen ander doel 
dan de omgangsgerechtigde ouder in een kwaad daglicht te 
stellen. 
 
Conclusie 
U heeft in een omgangsprocedure geen baat bij geruzie, 
verwijten over en weer en moddergooierij. De ouder die geen 
omgang wil heeft daar juist wel baat bij. Helaas blijkt uit de 
praktijk dat rechters daar toch gevoelig voor zijn. U heeft er 
veel meer aan dat de procedure op zuivere gronden wordt 
benaderd en beoordeeld. Daarvoor is het belang eerst te 
bekijken op welke ontzeggingsgrond een beroep wordt 
gedaan, om volgens gericht verweer te voeren. 
 
In mijn volgende column zal ik terugkomen op de vraag hoe u 
het beste kunt omgaan met de diverse ontzeggingsgronden. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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