
 

 

 

De Kinderombudsman 

Position paper kleinkinderen en omgang na scheiding 

1 april 2015 

 

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie 

 

Inleiding 

De Kinderombudsman is door de Tweede Kamerleden de heer Oskam en mevrouw Keijzer (CDA) 

verzocht om ten behoeve van de schriftelijke inbreng d.d.16 april 2015 zijn visie te geven op de 

initiatiefnota "Omgang in het belang van kleinkind en grootouders". Met dit position paper voldoet de 

Kinderombudsman aan dit verzoek. Hij stelt zijn notitie ter beschikking van de gehele Vaste 

Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.   

 

De initiatiefnemers vragen met de nota aandacht voor grootouders in Nederland die na een 

echtscheiding niet of nauwelijks meer contact hebben met hun kleinkinderen, terwijl zij dat wel graag 

zouden willen. De Kinderombudsman herkent dit probleem. Grootouders nemen regelmatig contact op 

met de Kinderombudsman om hun verdriet over het gemis van hun kleinkinderen en het ontbreken 

van de mogelijkheid hier iets aan te kunnen doen onder de aandacht te brengen.  De 

Kinderombudsman juicht het dan ook toe dat de Kamer zich buigt over een mogelijke oplossing voor 

deze grootouders, en natuurlijk vooral voor kinderen die hun grootouders missen.  

 

Inhoud initiatiefnota 

De initiatiefnemers verzoeken de Kamer in te stemmen met het voorstel om de regering te verzoeken 

dat zij bevordert dat het omgangsrecht voor grootouders met hun (klein)kinderen expliciet wordt 

vastgelegd (1); de enige ontvankelijkheidstoets voor het in aanmerking komen van een 

omgangsregeling voor grootouders is dat zij de juridische afstammingsband kunnen aantonen (2); de 

inhoudelijke toets zich richt op het belang van het kind, waarbij de grootouder aannemelijk moet 

maken dat omgang in het belang van het kind is (3); het recht op een informatieregeling voor 

grootouders wettelijk mogelijk wordt gemaakt (4); in het ouderschapsplan ook al afspraken worden 

gemaakt over een eventuele omgangsregeling van het kind met grootouders (5).  
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Huidige praktijk 

Jaarlijks besluiten ongeveer 70.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie te beëindigen
1
. Het 

exacte aantal vechtscheidingen is niet bekend, maar geschat wordt dat jaarlijks 3.500 kinderen knel 

komen te zitten in een vechtscheiding en dat op dit moment ongeveer 16.000 kinderen ernstig last 

hebben van de vechtscheiding van hun ouders
2
. Bij een vechtscheiding zijn de ouders niet in staat op 

eigen kracht goede afspraken te maken over hun kinderen. Deskundigen zijn het er over het 

algemeen over eens dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding als een vorm van 

kindermishandeling moet worden gezien. Geestelijk geweld en emotionele verwaarlozing kunnen 

immers net zo schadelijk voor kinderen zijn als lichamelijk geweld. De Kinderombudsman maakt zich 

zorgen over de kinderen die slachtoffer zijn van vechtende ouders. Hij heeft hierover in maart 2014 

een adviesrapport uitgebracht met de titel 'Vechtende ouders, het kind in de knel'. 

 

Bij vechtscheidingen komt het regelmatig voor dat het contact tussen grootouders en kleinkinderen 

wegvalt of bemoeilijkt wordt. Als grootouders echter bij de rechter om een omgangsregeling vragen 

lopen zij op dit moment tegen een aantal problemen aan. Doordat grootouders geen wettelijk recht 

hebben op omgang met hun kleinkinderen wordt een omgangsverzoek in de praktijk vaak niet-

ontvankelijk verklaard. Aan de vraag of een omgangsregeling met de grootouder(s) in het belang is 

van het betreffende kind komt de rechter dan niet eens toe. Slechts als grootouders kunnen aantonen 

dat zij in een nauwe en persoonlijke betrekking staan tot hun kleinkind (family life) kunnen zij wel recht 

op omgang hebben (artikel 1:377a lid1 BW) en kan hun verzoek door de rechter worden beoordeeld. 

In het algemeen wordt in de Nederlandse rechtspraak aangenomen dat meer dan gebruikelijke 

contacten tussen grootouder en kleinkind nodig zijn om van zo'n nauwe persoonlijke band te kunnen 

spreken (FJR 2013/78). Maar hoeveel 'gebruikelijk' is, wordt door rechters verschillend ingevuld. 

Hierdoor kan het voorkomen dat soortgelijke gevallen door rechters verschillend worden beoordeeld.  

 

Visie van de Kinderombudsman 

Het belang van het kind moet altijd een eerste overweging zijn bij alle maatregelen die het kind 

betreffen (artikel 3 IVRK). Ook bij de beslissing over een eventuele omgangsregeling tussen 

grootouders en kleinkind moet het belang van het kind het uitgangspunt zijn. Grootouders kunnen een 

belangrijke rol spelen voor kinderen door het bieden van een stabiele en veilige plek, ook als ouders 

(thuis) ruzie hebben. Maar als grootouders het conflict tussen ouders voeden, of kinderen meetrekken 

in het conflict, kan dit schadelijk zijn voor kinderen. 

 

                                                           
1
 Aantal berekend door Spruijt en Kormos (2010), gebaseerd op het aantal echtscheidingen per jaar, een schatting van het 

aantal samenwonenden die jaarlijks uit elkaar gaan (De Graaf 2005) en cijfers over het aantal paren met thuiswonende 
kinderen tot een leeftijd van 22 jaar. 
2
 Bron: Jeugdzorg Nederland 
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De Kinderombudsman is van mening dat de afweging of omgang met grootouders in het belang van 

het kind is altijd door de onafhankelijke rechter moet worden gemaakt. Desondanks zou het goed zijn 

als de drempel om een omgangsverzoek door de rechter te laten wegen, werd verlaagd. Daarbij acht 

de Kinderombudsman de volgende punten van belang. 

 

Houd het aantal 'rechthebbenden' beperkt 

Als ouders na scheiding met elkaar in conflict zijn, is het voor kinderen al balanceren wanneer er 

'slechts' twee partijen omgangsrecht hebben. Het valt te verwachten dit alleen maar complexer wordt 

als er meer partijen zijn die juridisch aanspraak (kunnen) maken op omgang met een kind. Verplichte 

omgang met vier, zes (of bij samengestelde gezinnen zelfs meer) mensen vraagt mogelijk teveel van 

kinderen. De Kinderombudsman vraagt zich bovendien af in hoeverre ouders die betrokken zijn in een 

vechtscheiding, in staat zijn een ongestoord contact met grootouders toe te staan en te faciliteren. De 

conflictdynamiek tussen ouders en de rol die grootouders daarin - ondanks meestal goede intenties - 

kunnen spelen, is hierbij tevens van belang.    

 

Vermijd het 'dicht-plannen' van de agenda van een kind 

Kinderen van gescheiden ouders zijn (net als andere kinderen) vaak al heel druk, met de  

omgangregeling met vader of moeder, van de een naar de andere ouder gaan, en daarnaast met 

school, sporten, muziek, sociale contacten en spelen. In de visie van de Kinderombudsman moet het 

contact met grootouders voor kinderen niet een extra belasting betekenen, die hen meer energie kost 

dan oplevert. Omgang met grootouders zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden op de momenten dat 

het kind al omgang heeft met de zoon of dochter van de grootouders. Slechts indien dit echt niet kan 

(bijvoorbeeld wegens een zeer beperkte omgangsregeling of omdat de betreffende ouder het contact 

niet toestaat), zou een aparte omgangsregeling met de grootouders moeten kunnen worden 

vastgesteld. Het kan niet zo zijn de agenda van een kind helemaal wordt dicht gepland met verplichte 

omgangsregelingen met verschillende (groot)ouders en dat de omgangsregeling ten koste gaat van 

sociale activiteiten en vrije tijd. 

 

Hoor de mening van het kind 

Op grond van artikel 12 IVRK heeft ieder kind het recht zijn mening vrijelijk te uiten in 

aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang moet 

worden gehecht. Ook daar waar het de eventuele omgang betreft, is de mening van het kind erg 

belangrijk. Op dit moment worden in principe alleen kinderen vanaf twaalf jaar door de rechter 

gevraagd naar hun mening. In de visie van de Kinderombudsman is het belangrijk om ook de mening 

van kinderen jonger dan twaalf jaar sterk mee te laten wegen in de beslissing om al dan niet een 

omgangsregeling vast te stellen, indien hun ontwikkelingsniveau dat toelaat. De Kinderombudsman 
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vraagt zich af in hoeverre een kind tegen zijn of haar wil gedwongen zou moeten kunnen worden 

contact te hebben met de grootouders. Omgangsrecht impliceert een afdwingbaarheid die in het geval 

van grootouders niet wenselijk is, als het kind dat niet wil.  

 

Wijs vaker een bijzondere curator toe 

Indien het voor grootouders makkelijker wordt gemaakt de rechter om een omgangsregeling te 

verzoeken, dan is het belangrijk dat de rechten en belangen van de kinderen zelf in deze procedure 

op een goede manier worden behartigd. Eigen vertegenwoordiging van kinderen, bijvoorbeeld door 

een bijzondere curator of een advocaat, is hiervoor naar mening van de Kinderombudsman in veel 

gevallen nodig. Vooral in die zaken waarin het kind wel contact met grootouders wil, maar een ouder 

dit tegen houdt.   

 

Voorkom het stapelen van procedures 

Indien grootouders een zelfstandig recht op omgang krijgen en dit recht via een juridische procedure 

willen effectueren, kan dit een stapeling van procedures naast die van de ouders betekenen en 

daarmee een verslechtering van het welzijn van de betrokken kinderen. De Kinderombudsman bepleit 

daarom dat het grootouders niet moet worden toegestaan een procedure te starten zolang de ouders 

met elkaar in een procedure betrokken zijn.  

 

Neem een paragraaf op in het ouderschapsplan  

De Kinderombudsman is van mening dat het goed zou zijn als er in het ouderschapsplan standaard 

een paragraaf wordt opgenomen over het contact met andere familieleden, zoals de grootouders. 

Ouders worden zo gedwongen al in een vroeg stadium na te gaan denken over het contact met 

andere personen die het kind dierbaar zijn, en de gevolgen van de scheiding voor die contacten. Op 

deze manier kan een gang naar de rechter mogelijk worden voorkomen.  

 

Concluderend 

De Kinderombudsman juicht het toe dat de Kamer zich buigt over een mogelijke oplossing voor 

kleinkinderen en grootouders die elkaar niet mogen zien. De afweging of een omgangsregeling met 

grootouders in het belang van het kind is, moet echter altijd door de onafhankelijke rechter worden 

gemaakt. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met aspecten als de belasting van het 

kind (zowel emotioneel als qua tijd), het horen van de mening van het kind en het voorkomen of 

beperken van nieuwe strijdmiddelen.  

 

De Kinderombudsman is net als de initiatiefnemers van de nota van mening dat de drempel om een 

omgangsverzoek bij de rechter neer te leggen, lager zou moeten liggen dan nu het geval is. Rechters 
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komen nu vaak niet eens toe aan de beoordeling of omgang met grootouders in het belang van het 

kind is, omdat een verzoek niet-ontvankelijk is. Het kan onder de huidige wetgeving zelfs voorkomen 

dat contact wel in het belang van het kind is, maar dat er desondanks geen omgangsregeling kan 

worden vastgesteld. Dat acht de Kinderombudsman onwenselijk. 

 

De Kinderombudsman zou het toejuichen als het omgangsrecht voor grootouders met hun 

(klein)kinderen expliciet werd vastgelegd, met de nadrukkelijke voorwaarde dat het belang van het 

kind door de rechter wordt gewogen. Dezelfde voorwaarde moet gelden voor het eventueel tot stand 

brengen van een informatieregeling voor grootouders. Dat grootouders daarbij als enige 

ontvankelijkheidstoets zouden hebben dat zij de juridische afstammingsband kunnen aantonen en dat 

de grootouder aannemelijk moet maken dat omgang in het belang van het kind is, ondersteunt de 

Kinderombudsman.  

 

Uiteindelijk gaat het niet primair om het belang van de grootouders, maar om het belang van het kind. 

In de verdere discussie over een omgangsrecht voor grootouders verdient het dan ook aanbeveling 

uitgebreid geïnformeerd te worden over wat het belang van het kind in deze nu precies is. De mening 

hierover van de kinderen en jongeren zelf mag dan natuurlijk niet ontbreken.     

 


