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Recht toe Recht aan 
 

Ontzeggingsgronden - II 
 
 
In mijn vorige column heb ik aangegeven welke 
ontzeggingsgronden er zijn en hoe daar in de praktijk mee 
wordt omgegaan. De conclusie was dat er met die 
ontzeggingsgronden niet zo strikt wordt omgegaan, en dat het 
daarom in uw belang is om eerst te bekijken op welke grond 
een beroep wordt gedaan, om vervolgens gericht verweer te 
kunnen voeren. 
 
Voordat ik op de afzonderlijke ontzeggingsgronden in ga, eerst 
enkele algemene opmerkingen en tips. 
 
Het is in ieder geval niet in uw belang om mee te gaan in het 
‘moddergooien’. Indien er op grote schaal over en weer 
verwijten worden gemaakt, zal de rechter minder snel bereid 
zijn om een omgangsregeling vast te stellen. Dat zal immers 
geheid leiden tot praktische problemen in de uitvoering. 
Bovendien leidt geruzie de aandacht af van de hoofdzaak en 
vertroebelt het de procedure. Tenslotte doet de rechter niet 
aan waarheidsvinding, zodat niet (tot op de bodem) zal worden 
uitgezocht wat er nu wel en wat er nu niet precies is gebeurd. 
 
U kunt met het moddergooien te maken krijgen bij 
processtukken en op de zitting. 
 
Indien er een processtuk wordt ingediend dat vol staat met 
verwijten en toestanden, doet u er verstandig aan daarop kort, 
bondig en overzichtelijk schriftelijk te reageren. Uw stuk kan 
voor de zitting worden ingediend, zodat de rechter al weet hoe 
de standpunten en stellingen van de partijen zijn. De aandacht 
op de zitting kan zich dan meer richten op het vinden van een 
oplossing ten aanzien van de omgangsregeling. 
 
Het is belangrijk dat u onjuiste beschuldigingen ontkent. 
Beschuldigingen of insinuaties (zoals van mishandeling, drank- 
of drugs of (seksueel) misbruik), die komen van de andere 
advocaat (zonder dat daar bewijs voor is), kunnen onnodig 
grievend zijn. Eventueel met dreiging van een klacht tegen die 
advocaat kunt u, via uw eigen advocaat, daartegen actie 
ondernemen. 
 
Veel advocaten maken zich er schuldig aan kort voor de zitting 
nog een (proces)stuk in te dienen dat vol staat met verwijten 
en voorzien is van vele bijlagen. Er is voor u onvoldoende tijd 
om dat nog goed door te spreken met uw advocaat, of wellicht 
nog nadere stukken in te dienen om iets te kunnen 
weerleggen. Maak in dat geval altijd bezwaar bij de rechter. 
Ontken op de zitting kort wat er ontkent moet worden, geef aan 
u dat niet overal op in wilt en kunt gaan, en laat aan de rechter 
over wat belangrijk genoeg is om te bespreken. 
 
Dat laatste geldt ook voor de situatie als u pas op de zitting 
wordt geconfronteerd met dergelijke zaken.   
 
Tenslotte is uw proceshouding is van belang. Daar waar de 
andere partij zich presenteert met allerlei verwijten, kunt u 
beter aangeven dat u openstaat voor oplossingen, dat u een 
streep wilt zetten onder het verleden, en dat u het belangrijker 
vindt dat er een goede omgangsregeling komt. Dat klinkt 
logisch, maar u kunt veel bij winnen met sympathie van de  

rechter. Niet onbelangrijk: erken uw eigen aandeel in de 
problematiek. 
   
Ter aanvulling op het voorafgaande nog enkele opmerkingen 
over de afzonderlijke ontzeggingsgronden. 
 
a.           indien  omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de 
              geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. 
 
Probeer eerst vast te stellen of er wel onrust is en spanningen 
zijn. Zo ja, hangen die wel samen met de omgangsregeling? 
Wie is er de oorzaak van? Wat is er aan gedaan door beide 
partijen? Is er bereidheid om er uit te komen? Wat zou de 
oplossing kunnen zijn? Wat is volgens u de oplossing? Is 
mediation wellicht een optie? Kortom, genoeg vragen om naar 
voren te brengen. 
 
b. indien de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet 

in staat moet worden geacht tot omgang. 
 
Het spreekt voor zich dat u gedurende de omgangsregeling 
niet onder invloed bent van drank- of drugs. Voor zover u 
hiervan ten onrechte wordt beschuldigd, moet de andere partij 
maar aantonen dat het zo is. Zonodig kunnen bloed- en 
urinetesten uitsluitsel geven, doch het is wel de vraag of de 
rechter u kan dwingen dergelijke testen te ondergaan. Als u 
daar zelf geen probleem mee heeft, geeft dat wel de beste 
objectieve weerlegging. 
 
Wat betreft vermeend (seksueel) geweld tegen de kinderen, 
dat zijn vervelende beschuldigingen die niet zomaar gemaakt 
mogen worden. In het strafrecht bent u onschuldig zolang u 
niet schuldig bent bevonden door de rechter. In het familierecht 
blijkt dat in de praktijk anders te liggen, rechters gaan er al snel 
vanuit dat ‘waar rook is, ook vuur is’. In ieder geval zal er een 
aangifte moeten liggen, en eigenlijk ook een strafrechtelijke 
veroordeling. U doet er verstandig aan contact met de politie te 
onderhouden (als er een aangifte is gedaan), en probeer bij de 
politie of het OM informatie in te winnen. Als de zaak wordt 
geseponeerd, zorg dat u een sepotbericht krijgt (en dien het in 
bij de rechter). 
 
Wat betreft het niet of te laat op afgesproken tijden komen kan 
ik alleen maar adviseren: kom op tijd! 
 
c. indien het kind dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn 

verhoor ernstige bezwaren tegen omgang heeft doen 
blijken. 

 
De rechter kan een kind van twaalf jaar of ouder horen. U kunt 
dus bezwaar maken tegen het horen. Het zal van uw zaak en 
de omstandigheden afhangen of u wellicht ook baat kunt 
hebben bij het horen van uw kind door de rechter. Zorg dat de 
rechter ook vanuit uw kant iets positiefs heeft om over te 
praten met uw kind, bijvoorbeeld (recente) leuke vakanties, 
leuke gebeurtenissen of leuke omgangscontacten. 
 
d.           indien omgang anderszins in strijd is met  

       zwaarwegende belangen van het kind. 
 
Het belangrijkste bij dit ‘kapstokartikel’ is, om tot de kern van 
het gevoerde verweer te komen. Wat is nu precies het 
probleem, waarom zou dat een grond zijn om de omgang te 
ontzeggen, en wat zou de oplossing kunnen zijn? Veel van de 
hiervoor omschreven algemene opmerking en tips zijn juist hier 
van toepassing. 
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WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 

advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht     www.wgw-advocaten.nl 

info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 

E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag    wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen      vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 
een second opinion. 

 

Conclusie 
 
Het belangrijkste is eigenlijk dat u aan de rechter laat zien dat 
u niet wenst mee te gaan in het moddergooien. Dat kan door 
zelf een helder en duidelijk standpunt in te nemen, door 
bezwaar te maken tegen deze handelswijze van de andere 
partij en diens advocaat, door zelf tot de kern te komen en door 
zelf met oplossingen te komen. U blijft echter afhankelijk van 
de rechter...  
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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